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EDITORIAL

EL TEU VOT ÉS MOLT IMPORTANT
El proper 3 de juny se celebraran les eleccions per renovar la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, que per segon cop en la seva història implicarà una renovació de tots els seus membres d’acord
amb els Estatuts Col·legials vigents i no per meitats
com antigament.
Us animo als més de 24.000 col·legiats i col·legiades que formeu part d’aquesta corporació a participar
d’aquest procés democràtic electoral, perquè l’ICAB és
la casa de tots els companys i companyes que configureu l’advocacia barcelonina i la vostra opinió és de vital
transcendència per al futur de la institució.
Les votacions es podran realitzar de forma presencial
el dia 3 de juny durant tot el dia a la seu col·legial del
carrer Mallorca, a la Ciutat de la Justícia i a deu delegacions de l’ICAB.
Per tal de facilitar la màxima participació, també es
podrà emetre el vot per correu i votar de forma anticipada i presencial els dies 1 i 2 de juny en horari de 13h
a 20h., a la seu central del Col·legi al carrer Mallorca
283. A la Delegació de Berga, la votació serà presencial
el dia 1 de juny en horari de 9 a 14 h.

Josep Mª Balcells,
Degà de la Junta Provisional
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Atesa la irrupció de la pandèmia ocasionada per la COVID19, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha pres totes
les mesures recomanades per les autoritats sanitàries per
tal que les votacions es puguin realitzar evitant aglomeracions i amb la màxima seguretat per a tothom.
D’altra banda, no hi ha dubte que la crisi sanitària actual ha generat un nou escenari per a tots els sectors,
també per a l’advocacia, i ha posat de manifest més
que mai algunes deficiències de l’Administració de Justícia, però alhora també ha obert el camí cap a la digitalització i transformació d’aquest servei públic essencial.
Són molts els reptes i objectius que com a col·lectiu
hem d’afrontar de cara al futur i especialment en els
propers 4 anys per contribuir a millorar i modernitzar el
sistema judicial, per defensar els interessos de la professió i de la ciutadania i continuar garantint el dret de
defensa de les persones.
Per això, us animem a participar massivament en les
properes eleccions i desitgem a la futura Junta de Govern de l’ICAB els majors èxits en la seva gestió.
T’hi esperem. El teu vot és molt important!

MÓN JURÍDIC

REVISTA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
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PENAL
LA SENTÈNCIA
CONTRA PABLO HASÉL
Sentència 27/2018 de
2 de març, de l’Audiència Nacional (SAN)
Ha estat objecte de gran polèmica
la sentència de l’Audiència Nacional per la qual es va condemnar al
raper Pablo Rivadulla (Pablo Hasél)
a nou mesos de presó per un delicte d’enaltiment del terrorisme i
a una multa per un delicte d’injúries i calúmnies contra la Corona i
contra les institucions de l’Estat.
S’ha posat en dubte l’existència
d’una resposta penal que comporti privació de llibertat per al
delicte d’enaltiment de terrorisme, el que molts consideren
una vulneració del dret fonamental a la llibertat d’expressió.
Segons les notícies, el Govern
d’Espanya considera possible
i necessària una modificació
dels tipus penals d’enaltiment
de terrorisme d’injúries.
No obstant això, la realitat és
que - mentre això no succeeixi
i aquestes modificacions no es
produeixin - l’ingrés a presó de
Pablo Hasél semblava una conseqüència de l’aplicació dels articles

80 i següents del Codi Penal, ja
que el delicte comès pel penat
es va produir durant el període de
suspensió d’una altra pena imposada per la comissió d’un altre
delicte d’enaltiment de terrorisme,
pel qual havia estat condemnat
amb anterioritat (abril de 2014)
havent-se aplicat per això (en la
segona condemna) una circumstància agreujant de reincidència.
Això suposarà, en principi, no
només el compliment dels nou
mesos de presó per la segona condemna imposada, sinó
també el compliment de la
primera condemna, a l’haver-se
trencat la condició per a la suspensió de la pena, que consistia a no tornar a delinquir.
És important destacar, en aquest
sentit, que el raper no ha ingressat
a la presó per un delicte d’injúries
a la Corona ni per un delicte d’injúries a les institucions de l’Estat.

LABORAL
PROHIBICIÓ DE
PRORRATEIG PER PART
DE L’EMPRESARI SI
AIXÍ HO ESTABLEIX EL
CONVENI COL·LECTIU
Sentència 162/2021, de 8 de
febrer de 2021 del Tribunal
Suprem
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Coordinat per: Aurora Sanz
(Laboral), Lluís Batlló (Penal),
Ivan Rodriguez Florido
(Contenciós-Administratiu).
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Actualitat

Aquesta resolució estableix
que, estant prohibit per conveni
col·lectiu el prorrateig de les
pagues extraordinàries, el seu
pagament mensual per la part
empresarial ometent tal previsió
convencional no eximeix, arribat
el moment de meritació, de
pagar íntegrament les pactades.
Disposa la sentència que si el
marc normatiu que regeix la
relació contractual determina no
només que les pagues extres
s’abonin en dos moments
específics de l’any, sinó que
no poden abonar-se de forma
prorratejada, cal partir de
l’assumpció que la retribució
percebuda mensualment pels
empleats correspon a conceptes
salarials diferents als de
pagues extres -sempre i quan
treballador i empresa no hagin
arribat mai a un acord bilateral
(ni exprés, ni tàcit) per procedir
d’una altra manera diferent a
l’acordada al conveni-. Conclou
doncs que quan el conveni no
conté una explícita regla que
precisi les conseqüències de
l’incompliment de la prohibició
del prorrateig, no hi cap establir
la instauració unilateral del
mateix buidant així de contingut
i eficàcia la pròpia norma
pactada.

REQUISIT D’ESTAR
D’ALTA DURANT
L’ANY NATURAL PER
PERCEBRE VARIABLES
Sentència 934/2018, de 22
d’octubre de 2020 del Tribunal
Suprem

Estalviar amb disponibilitat,
sense renunciar a una bona
rendibilitat, és possible

3%
rendibilitat
a compte1

La situació actual implica pensar molt bé on vols invertir els
estalvis. La Mutualidad té una modalitat que satisfà tots els
requisits per ajudar-te a constituir una xarxa de seguretat: el
Sistema d’Estalvi Flexible (SVA) del Pla Universal.

Disponible
des del primer
moment2

El teu futur, en bones mans.
Contracta un Sistema d’Estalvi Flexible a:
mutualidadabogacia.com

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

Daniel Bodelón
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
T. 936 01 1233
daniel.bodelon@mutualidadabogacia.com

1. Per al trimestre actual, taxa anyal (rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures).
2. Durant el primer any només podràs rescatar el saldo acumulat corresponent a les aportacions d’estalvis que hagis fet. Durant el 2n any, fins al
97,5% del total del saldo acumulat i durant el tercer, fins al 99%. A partir del tercer any podràs rescatar fins al 100% del fons acumulat. Caldrà un
període mínim de 30 dies des de la data d’efecte del cobrament de l’última aportació per poder rescatar el saldo en qüestió.

Ressenyes Jurisprudencials 8

Aquesta resolució valida la
clàusula consistent en supeditar l’abonament d’una retribució variable al requisit d’estar
d’alta a l’empresa el dia 31 de
desembre de l’any de la seva
meritació. En el cas concret,
en el que hi havia un acord
signat entre l’empresa i les
seccions sindicals que preveia
l’abonament de la corresponent
retribució salarial sota aquest
condicionant, un empleat que
causà baixa amb anterioritat a
la finalització de l’any natural,
reclama la part que li pertoca
per aquest concepte. Al respecte el Tribunal valora que no
pot reclamar-se un complement
salarial quan s’ha incomplert un
dels requisits exigits per a la
seva meritació, sempre que no
s’acrediti que aquest requisit
sigui contrari a dret.
Així mateix, el Tribunal rebutja
l’argument al·legat per la part
demandant conforme el no
abonament d’aquesta quantia
conforma un enriquiment injust
per la part empresarial, exposant la Sentència que no pot
entendre’s com a enriquiment
injust quan el desplaçament patrimonial té la seva justificació
-raó de ser- en un pacte que el
fonamenta.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL
SUPREM
CLARIFICA
EL RÈGIM
D’INADMISSIONS
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DE SOL·LICITUDS
DE REVISIONS
D’OFICI D’ACTES
NULS DE PLE DRET
Sentència núm. 254/2021, de
24 de febrer de 2021, del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
5a (recurs núm. 8075/2019)

La revisió d’ofici permet a les
administracions públiques en
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, declarar la nul·litat dels
actes administratius dictats. La
importància d’aquesta institució
comporta que la normativa prevegi una sèrie de garanties procedimentals, com per exemple
l’obligació de recavar dictamen
preceptiu de l’òrgan consultiu
corresponent.
La Llei 39/2015 reconeix que
la revisió d’ofici es pot iniciar
a instància de part (acció de
nul·litat), si bé permet a les administracions la inadmissió de
la sol·licitud sense tramitar cap
fase procedimental quan: a) no
es basi en cap causa de nul·litat
de ple dret; b) estigui mancada
manifestament de fonament; c)
tracti sobre qüestions ja desestimades en sol·licituds substancialment iguals (art. 106 Llei
39/2015). Així mateix, la normativa preveu una sèrie de límits a la
revisió d’ofici, com per exemple
l’equitat, l’afectació a drets de
tercers o la prescripció d’accions, per tal de limitar i modular
els efectes d’una declaració de
nul·litat de ple dret (art. 110 Llei
39/2015).
La qüestió plantejada a la sentència de referència tractava
sobre si es pot acudir als límits

de la revisió d’ofici per inadmetre de pla una sol·licitud. En el
supòsit de fet concret, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va
inadmetre una sol·licitud plantejada per l’Ajuntament de La
Llagosta sobre unes llicències
d’obres invocant el temps transcorregut i l’afectació a drets de
tercers de bona fe.
Aquesta qüestió va arribar al
Tribunal Suprem, el qual ha considerat que no es pot inadmetre
una sol·licitud de revisió d’ofici
invocant els límits de l’article
110 de la Llei 39/2015, atès que
són qüestions de fons que requereix, com a mínim, la incoació i la respectiva tramitació del
procediment administratiu per
tal de valorar-les degudament.
En definitiva, no es pot invocar
l’equitat, la bona fe o la prescripció d’accions com a motius
per inadmetre una sol·licitud de
revisió d’ofici.
Així mateix, el Tribunal Suprem es pronuncia sobre dues
qüestions alienes al plet, però
rellevants des del punt de vista
doctrinal, com són l’obligació
de què les sol·licituds de revisió
d’ofici continguin clarament la
invocació d’una causa concreta
de nul·litat de ple dret, i que
si bé el tràmit d’esmena de
sol·licituds és aplicable al règim
de la revisió d’ofici, aquesta
fase procedimental no abasta
els elements essencials que la
norma exigeix per a la seva tramitació i habiliten la inadmissió
del procediment. Per tant, no
és esmenable la manca d’invocació d’una causa de nul·litat
de ple dret a la sol·licitud de
revisió d’ofici.
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del producte. Així, 1/6 és indicatiu
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més risc.

Aquesta PROposta
és per a tu,
de PROfessional a
PROfessional.
A Sabadell Professional treballem en PRO dels PROfessionals de
l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Innovem constantment la
nostra oferta de productes i serveis per ajudar-te a aconseguir els teus
objectius, protegir els teus interessos, propulsar iniciatives i proposar
solucions financeres úniques, a les quals només poden accedir
PROfessionals com tu. Solucions com aquesta:

Compte Expansió Premium PRO

El compte amb múltiples avantatges per
a professionals com tu.
Si vols conèixer tots els avantatges que t’ofereix el Compte Expansió
Premium PRO, contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del
teu col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.

Publicitat

T’esperem.

sabadellprofesional.com

900 500 170

Indicador de risc aplicable a la
gamma de comptes Expansió PRO.
Banco de Sabadell, S.A. es troba
adherit al Fons Espanyol de
Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons
esmentat és de 100.000 euros per
dipositant.

Seccions

MÓ

N FI S C A L

MÓN
FISCAL
MÓ

N FI S C A L

LA POLÉMICA DEDUCIBILIDAD DE
LOS INTERESES DE DEMORA EN
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
María José Gómez García
Col·legiada núm.: 21.381

H

ace unos meses y con este mismo título me dirigía a vosotros para daros una visión del estado
a nivel normativo, administrativo y jurisprudencial de la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades (IS).

Acababa mi artículo exponiendo: “Como puede constatarse, no existe una doctrina pacífica sobre la cuestión.
Será necesaria una Sentencia del Tribunal Supremo que
especifique con arreglo a la legislación vigente el carácter
de deducible o no de los intereses de demora y si existen
diferencias en función de la materia en que se devengan
dichos intereses”.
Días más tarde, y ya enviado el artículo a maquetación,
tuve conocimiento que la Sala Tercera del Tribunal Supremo
había admitido a trámite el Auto de 16 de enero de 2020
en el que se apreciaba la presencia de interés casacional
objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada
en estos literales términos:
“Determinar si, a efectos del Impuesto sobre Sociedades,
los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación,
sean los devengados por la suspensión del acto administrativo impugnado, tienen o no la consideración de gasto
fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica y con
qué alcance y límites.

La norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación es el artículo 14 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo”. (en adelante, TRLIS).
Pues bien, me alegra deciros en este artículo que el Tribunal Supremo, el pasado 8 de febrero, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sentencia número
150/2021, ha resuelto el recurso de casación fijando como
criterio la deducibilidad fiscal de los intereses de demora.
La argumentación del Alto Tribunal es precisa y clara siendo
sus argumentos los siguientes:
1. La renta imponible en el Impuesto sobre Sociedades se
calcula a partir del resultado contable. Esta renta se corregirá, en su caso, aplicando los preceptos de la Ley del IS.
Si acudimos a la normativa del impuesto no encontramos
precepto alguno que excluya como gastos deducibles a
los intereses de demora. Y analizando el artículo 14 TRLIS,
objeto de interpretación en el recurso de casación, sigue
diciendo que, si bien los intereses de demora no están excluidos, sí las multas, sanciones y recargos (letra c).
En este sentido, el Alto Tribunal cita la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia 76/1990, de 26 de abril, para
manifestar la naturaleza exclusivamente compensatoria o
reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago
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de la deuda tributaria y no sancionadora de los intereses de
demora. Para el Supremo los intereses de demora tienen
carácter indemnizatorio y lo que pretenden es resarcir un
incumplimiento de una obligación. Por lo tanto, los intereses de demora no pueden equipararse a las sanciones o
recargos no deducibles.
También descarta su consideración de donativos y liberalidades (letra e) porque su pago viene impuesto por el ordenamiento jurídico y, por tanto, no hay un animus donandi o
voluntariedad en su pago.
Y, por último, en este recorrido por los supuestos de gastos no deducibles enumerados en el artículo 14 TRLIS, el
Tribunal Supremo también analiza la deducibilidad para
ejercicios en que está en vigor la actual Ley del IS (Ley
27/2014, de 27 de noviembre), ya que además de subrayar
que en ninguno de los dos textos normativos se prohíbe la
deducibilidad de estos gastos, analiza si estos gastos podrían encuadrarse en “gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico” (letra f del artículo 15 de la Ley del
IS). Y, el Tribunal es contundente en su respuesta, expresando que “actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”
no pueden equipararse, sin más, a cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico, ya que esto conduciría a
soluciones claramente insatisfactorias, y una interpretación
contraria a su finalidad. La idea que está detrás de esta
expresión necesita ser acotada, han de evitarse interpretaciones expansivas, puesto que esa expresión remite solo a
un tipo de actuaciones vg. sobornos y otros similares.
Acaba diciendo que, en todo caso, los intereses de demora
en sí mismos considerados no suponen un incumplimiento; al revés, se abonan en cumplimiento de una norma que
legalmente lo exige.
2.Por lo tanto, y volviendo al resultado contable, en este
ámbito se debe acudir a las reglas emitidas por sus órganos rectores (Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas), en la Resolución de 9 de octubre de 1997, sobre
algunos aspectos de la norma de valoración decimosexta
del Plan General de Contabilidad y, en el mismo sentido, la
Resolución de 9 de febrero de 2016 por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre
Beneficios, para saber la contabilización de los intereses
de demora como gastos financieros (del ejercicio o, en su
caso, de ejercicios anteriores).
Y, en este punto, sí que la normativa del IS (artículo 19
TRLIS) nos exige que los gastos cumplan con el requisito
de imputación temporal y, en consecuencia, con carácter
general, de su inscripción contable.
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Y con una expresión sencilla y precisa el Tribunal, además, no
ve que los intereses de demora no estén correlacionados con
los ingresos; añadiendo que “están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial” y, por tanto, serán deducibles.
3. El Tribunal equipara los intereses de demora a los intereses suspensivos al considerar que éstos tienen también
carácter indemnizatorio, ya que tienen por objeto resarcir
a la administración pública por el retraso en percibir el importe que legalmente le corresponde, retraso motivado en
esta ocasión por la interposición de reclamaciones o recursos, ya sean administrativos o ya sean judiciales.
4. Y, por último, en la sentencia se señala que la deducción
de estos gastos “financieros” está sometida a los límites
establecidos en el artículo 20 TRLIS relativos obviamente a
los gastos financieros.
Así la conclusión del Alto Tribunal es que:
“A la vista de ello, concluimos respondiendo a la cuestión
con interés casacional que, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, los intereses de demora sean los que se
exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de
comprobación, sean los devengados por la suspensión de
la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la
consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida
su naturaleza jurídica, con el alcance y límites que se han
expuesto en este fundamento de derecho.”
La postura del Tribunal Supremo hay que valorarla muy
positivamente en aras a la aplicación del principio de seguridad jurídica y al principio de justicia jurídica, ambos no
siempre considerados en los tiempos que corren.
Y no puedo acabar este artículo volviendo a la conclusión
realizada por el Tribunal Supremo relativa a los “gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico” para llamar
la atención de su importancia al proyectarse en otros ámbitos de la fiscalidad empresarial como, por ejemplo, en el de
la deducibilidad de los gastos de retribuciones a consejeros
y administradores, en el que la Inspección de tributos de la
Administración sigue insistiendo en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas mercantiles para garantizar
su deducibilidad al considerar que su incumplimiento se
encuentra dentro del supuesto de gastos no deducibles
por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Y, ahora sí, por último, con esta sentencia tenemos abierta
la puerta para reclamar, por lo menos, la devolución de las
cuotas abonadas de más por haber ajustado los intereses
de demora como gastos no deducibles mediante la impugnación de las declaraciones del IS correspondientes que se
hallen pendientes de prescribir.

L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR LA
CADUCITAT D’UN PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU DE GRAVAMEN
ABANS D’INCOAR UN DE NOU
Reflexions al voltant de la recent Sentència del Tribunal Suprem núm. 1.667/2020, de 3
de desembre de 2020 (rec. 8332/2019, ponent: Wenceslao Francisco Olea), on el Tribunal
resol clarament les obligacions de l’Administració envers la institució de la caducitat.

Iván Rodriguez
Col·legiat Núm: 44.538

E

ls temps i les formes són especialment importants en l’àmbit administratiu. L’ordenament
jurídic investeix a les administracions públiques de potestats exorbitants i d’importants
prerrogatives, però també imposa una sèrie
de deures que són d’obligada observança i que deriven
de la submissió al principi de legalitat. És precisament
el supòsit que comentarem a continuació i que porta
col·lació de la recent sentència del Tribunal Suprem núm.
1.667/2020, de 3 de desembre de 2020 (rec. 8332/2019,
ponent: Wenceslao Francisco Olea).
En l’àmbit administratiu es distingeix entre dues figures
jurídiques clàssiques com són la prescripció i la caducitat. La prescripció és una institució per la qual un cop
ha transcorregut un determinat lapse de temps des de
la comissió d’un determinat fet s’extingeix la possibilitat
de l’administració de perseguir aquesta conducta (per
exemple, des de la realització d’una infracció). La prescripció extingeix l’acció.
D’altra banda, la caducitat és l’efecte jurídic que es
produeix quan un determinat procediment administratiu
excedeix del seu termini normativament previst sense
haver estat resolt o sense que s’hagi arribat a suspendre
per algun dels supòsits legalment previstos. En aquest
sentit, transcorregut aquest temps, la caducitat com-

S’HA ARRIBAT A
PLANTEJAR EL
DUBTE RESPECTE
D’AQUELLES
SITUACIONS EN
QUÈ ES PRODUEIX
LA CADUCITAT
I, SENSE QUE
L’ADMINISTRACIÓ
L’HAGI
DECLARADA
EXPRESSAMENT,
S’INCOA
UN SEGON
PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU
SOBRE ELS
MATEIXOS FETS

porta l’arxivament
de l’expedient i és
un efecte que es
produeix automàticament per imperatiu legal, sense
necessitat que l’administració així ho
declari, malgrat que
té el deure de fer-ho
com a manifestació
de l’obligació de
resoldre que regeix
sobre tot procediment administratiu
(articles 21 i 25 Llei
39/2015 i 53.2 Llei
26/2010).
A vegades, les
administracions incoen procediments
i, per les raons que
sigui, no acaben
resolent en el termini normativament
fixat, circumstància
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que ha de comportar l’arxivament d’aquelles actuacions.
Però la caducitat del procediment no implica automàticament la prescripció d’una determinada conducta (art.
95.3 Llei 39/2015), circumstància per la qual s’ha reconegut que les administracions poden incoar successius
procediments administratius per tal de resoldre sobre
els mateixos fets d’un previ procediment caducat.
Doncs bé, s’ha arribat a plantejar el dubte respecte
d’aquelles situacions en què es produeix la caducitat
i, sense que l’Administració l’hagi declarada expressament, s’incoa un segon procediment administratiu sobre
els mateixos fets. Aquesta qüestió ha quedat resolta
recentment per part del Tribunal Suprem.
El supòsit de fet és el següent: sobre unes obres realitzades l’any 2008, al juliol de 2013 l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar (Mallorca) va requerir a l’interessat la respectiva llicència i va incoar un procediment sancionador. Sense que s’hagués dictat resolució expressa
sobre aquest procediment, al novembre de 2014 s’incoa
un nou procediment sancionador, reiterant la sol·licitud
de llicència i la incoació d’un procediment sancionador
pels mateixos fets. Finalment, al març de 2015 l’Ajuntament va imposar una multa de 30.277 euros per l’execució d’obres sense llicència.
Plantejada aquesta qüestió a les respectives instàncies
processals, el cas arriba al Tribunal Suprem i es planteja
el citat dubte sobre la possibilitat d’incoar un segon procediment administratiu de gravamen sense haver declarat expressament la caducitat del primer. La resposta és
clara: aquesta forma de procedir és contrària a dret.
La sentència deixa ben clar que no poden existir dos
procediments administratius amb un mateix àmbit subjectiu i objectiu, malgrat que un d’aquests hagi caducat,
l’administració està formalment obligada a dictar la resolució expressa de caducitat abans d’iniciar-ne un de nou.
Sense aquest acte formal que separi ambdós procediments, es produeix una duplicitat inadmissible i contradictòria que suposa una vulneració de les garanties dels
ciutadans.
Malgrat que es pogués pensar que estem davant d’un
vici formal i d’una mera irregularitat no invalidant, el
Tribunal considera que aquesta interpretació substancial
sobre els defectes de procediment no pot “constituir un
xec en blanc a favor de l’administració”. En aquest cas, el
Tribunal entén que les irregularitats apreciades transcendeixen de meres irregularitats no invalidants perquè el
recurrent en tot moment qüestionava la data de finalització de les obres, una qüestió directament relacionada
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LA STS ESTABLEIX
CLARAMENT
QUE NO PODEN
EXISTIR DOS
PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS
AMB UN MATEIX
ÀMBIT SUBJECTIU
I OBJECTIU,
MALGRAT QUE
UN D’AQUESTS
HAGI CADUCAT,
L’ADMINISTRACIÓ
ESTÀ
FORMALMENT
OBLIGADA A
DICTAR LA
RESOLUCIÓ
EXPRESSA DE
CADUCITAT
ABANS D’INICIARNE UN DE NOU

amb la incoació del
primer procediment
i la prescripció de la
hipotètica infracció.
Per aquesta qüestió, es declara la
nul·litat de la resolució impugnada i es
fixa com a doctrina
en interès cassacional objectiu que
“per a la reobertura
d’un procediment
administratiu en què
s’exerciten potestats de gravamen,
existint un previ que
ha de considerar-se
caducat, és necessari una prèvia resolució administrativa
expressa declarant
la caducitat de
l’inicial, sense que,
mentrestant, pugui
considerar-se que
es tracti d’un nou
procediment”.

Reparem en què
aquesta doctrina va
més enllà de l’àmbit
sancionador, atès
que aplica per tots
aquells procediments de gravamen, i està especialment inspirada pel dret a una bona
administració, previst a l’article 41 de la Carta de drets
fonamentals de la Unió Europea i a l’article 22 de la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les garanties dels
ciutadans no es poden veure minvades per les carències
i defectes de l’administració.
L’administració no es pot beneficiar dels efectes legals
que la normativa preveu a la manca de resolució expressa d’un procediment. Les institucions de la caducitat o el
silenci administratiu són formes anormals de terminació
d’un procediment que únicament operen com a garantia
dels interessats, ja sigui per l’arxivament d’un procediment de gravamen o per habilitar l’accés a la jurisdicció
contenciós-administrativa.

SOBRE LA BONA
FE PROCESSAL
L’autora delimita el concepte i extensió de la bona fe processal partint de la seva
definició amb caràcter genèric amb il·lustratives Sentències del Tribunal Suprem
per arribar al seu encaix específic en els processos de família.

Raquel Alastruey
Magistrada de l’Audiència
Provincial de Barcelona

E

s defineix la bona fe com el comportament
honrat i just, subjectar-se en l’exercici dels
drets als imperatius ètics exigits per la
consciència social i jurídica d’un moment
històric determinat (STS-1 de març de 2001)

Traslladat aquest imperatiu ètic al procés equival a
afirmar que en el procés judicial no tot s’hi val. No cal
desvirtuar el procés de la seva finalitat, que és que les
parts obtinguin la tutela que pretenen amb joc net.
El procés és un joc de càrregues i oportunitats, d’obligacions i de drets, que s’enfilen perquè pugui desenvolupar-se en equilibri (igualtat, contradicció, defensa)
entre les parts. Quan l’actuació de part es dirigeix a
alterar aquest equilibri processal, quan s’adverteix
que es tracta d’accions sorprenents, quan s’oculta el
veritable interès, quan es retorcen les normes que el
regeixen o s’utilitza com un mecanisme per menyscabar el dret a la tutela de la contrapart més que per
aconseguir la tutela del propi dret, ens trobem davant
d’actuacions contràries a la bona fe processal.
De vegades, la pròpia llei processal concreta les conseqüències, però hi ha diversa activitat processal de
part que no incidint sobre un tràmit determinat afec-

ta tot l’equilibri del procés, suposa un frau processal,
o un abús del procés. I aquesta activitat contrària a
la consciència jurídica del que caldria és reprovable,
com ho és qualsevol abús de dret (art. 7 Codi Civil).
La reprovació de l’activitat contrària a la bona fe
processal, pot transcendir en dos plans: un sobre les
costes que poden imposar-se amb expressa declaració de temeritat (art. 394 LEC), una altra mitjançant
la sanció que conté l’art. 247 de la Llei d’enjudiciament civil, que és la clàusula de tancament de les
disposicions generals sobre el procés.
Tot i les dificultats que a la pràctica sorgeixen per
distingir la temeritat en costes (art. 394 LEC), de la
manca de bona fe processal (art. 247 LEC), ambdues
normes s’apliquen a situacions diverses. La temeritat en costes s’ha de projectar sobre l’exercici de la
pretensió, sobre el seu inici (aquesta no procedia i a
més era conegut o podia conèixer-se per endavant el
resultat per la part que va instar el procés); mentre
que la sanció per falta de bona fe ha de referir-se
a les actuacions dins el procés, que es dirigeixen
a menyscabar a contra, a evitar una solució justa o
quan es tracta de guanyar la posició amb ardits o astúcies que no són emparables en Dret.
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És paradigmàtica la Sentència de Tribunal Suprem d’1 de
juliol de 2013, precisament perquè desestima el recurs
de cassació en base a l’article 247 de la LEC i posa llum
sobre l’abast del precepte. Es refereix aquesta sentència
a plantejar un litigi per aprofitar la pendència a la recerca
d’un sobreseïment (art. 421.1 LEC) o, al menys, d’una
suspensió (art. 43 LEC) de què plantegi la contrària. I esmenta que “tot i l’astúcia pugui ser una de les habilitats
legítimament desplegables en el procés, no és institucionalment admissible reduir el procés a un simple joc d’astúcia on l’únic objectiu sigui pertorbar la part contrària;
que ha de rebutjar la manipulació del procés per aprofitar-se d’una posició d’avantatge guanyada en el contracte o en una comunitat gràcies a la possessió material
dels bens; l’al·legació de litispendència o prejudicialitat
civil quan sigui de propòsit per sobreseure o suspendre
un plet imminent, maniobra potser enginyosa però en
qualsevol cas mancat d’empara en l’ordenament jurídic.
També considera abús de dret la conducta processal
que, partint d’una oposició més o menys enginyosa a la
demanda, s’orientava a manejar els temps del procés a
l’antull de la llavors recurrent, que després d’obligar a la
part contrària a promoure un procés declaratiu pretenia
demorar la liquidació fins a la fase d’execució de sentència; i el plantejament constant de recursos interlocutoris
(“recorrent en reposició fins a la sacietat”), com una
mostra més de la consideració del procés com un instrument no orientat a la tutela judicial pròpia sinó a impedir
de totes la tutela judicial efectiva de la part contrària“.
Interessant resulta també la STS de 10 de març de
2016 que ve a considerar mala fe processal l’anar contra els actes propis dins del procés; o la STS de 21 de
desembre de 2016 que ressalta el comportament deslleial en una liquidació de guanys (encara que en aquest
cas no constitueix la base de la decisió cassacional).
Ja centrant-nos en els processos de família, la
primera consideració és que el joc d’oportunitats i
càrregues processals es flexibilitza. Així ho indica
l’art. 752 de la LEC. La segona consideració, d’especial rellevància, és que aquesta flexibilitat processal
respon al principi de protecció del menor. En aquest
sentit El Tribunal Constitucional ha dit que en els
processos sobre persones i família “és obvi que el
principi de tutela l’interès dels menors i integral dels
fills que ha d’inspirar qualsevol decisió al respecte resulta incompatible amb la rigidesa processal (STC 14
de desembre de 2020).
Aquest principi de protecció de l’interès superior del
menor, que és un imperatiu per als jutges (art. 211.6
CCCat), també ho és per als professionals jurídics
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que actuen en defensa dels interessos de part. De
manera que quan, en el procés judicial i pel joc processal s’oblida completament el superior interès, que
està per sobre de qualsevol altre (art. 2 EL protecció
jurídica del Menor), podem considerar que també
s’està actuant sense bona fe processal, causant a
més un dany, de vegades irreversible, no només a la
part contrària sinó a les persones que estan precisant una especial protecció: els menors.
Per això pot valorar contrari a la bona fe processal no
procurar, en benefici dels fills menors, un tractament
menys bel·ligerant o no confrontatiu, de la qüestió
(SAP Barcelona Secció 12, 19.9.20); o les argúcies
processals per impedir la relació parental (AAP Barcelona Secció 12, 2019.12.18); o el plantejament de
denúncies penals sense vertader fonament per impedir el sistema de relació familiar establert en una
prèvia resolució judicial civil.
En aquest àmbit del procés de família és necessària
una referència a l’ús incendiari del llenguatge que, de
vegades, es fa en els escrits al.legatoris i que provoca
una escalada exponencial del conflicte, que impedeix
qualsevol obertura o acostament de posicions en benefici dels fills comuns. No hauríem d’oblidar que la
funció de tots els professionals jurídics és pacificar els
conflictes, no encoratjar, ni incrementar-los.
Les anteriors reflexions ens porten a la qüestió de
qui ha de ser la persona a reprovar o sancionar, la
part o el lletrat, atès que l’art. 247 LEC preveu dues
possibilitats.
Per norma general, el responsable d’un mal exercici
processal és el lletrat, ja que és qui parla (o escriu)
al Tribunal, és qui dissenya l’estratègia processal, en
definitiva és l’interlocutor entre el Tribunal i l’altra
part, en substitució de client. No cal excusar-se en
que el client així ho volia, doncs de la mateixa manera que un arquitecte no ha de seguir les instruccions
del client si amb això compromet l’estabilitat de l’edifici, el lletrat ha d’actuar amb la deguda professionalitat no deixant-se arrossegar per peticions abusives
del client o contràries al “deure ésser” en el procés
judicial. Ara bé, quan s’adverteix que la conducta
contrària a la bona fe és deguda a la part litigant, serà
aquesta qui ha de ser sancionada.
La degradació del procés, que és l’últim recurs
dels ciutadans per veure tutelats els seus drets,
no l’hem de permetre cap dels professionals que
intervenim en ell.

BREVE ANÁLISIS SOBRE LA SENTENCIA
DICTADA POR LA CPI EN EL CASO ONGWEN
Exhaustivo y detallado artículo sobre los antecedentes, acusación
y defensa en el Caso Ongwen así como el estado actual del
procedimiento ante la última audiencia prevista en este procedimiento.

Javier García Mallol
Col·legiat Núm: 25.342
Membre du conseil du Barreau Penal Internacional

ANTECEDENTES
El juicio contra Dominic Ongwen se inició el 6 de diciembre de
2016. Sin embargo, la presencia de la Corte Penal Internacional
(CPI) en Uganda se remonta años atrás. El 14 de junio de 2002
Uganda depositó en las Naciones Unidas su instrumento de
ratificación del Estatuto de Roma, convirtiéndose así en uno de
los primeros estados miembros que contribuyeron a la entrada
en vigor del mencionado texto legal el 1 de julio de 2002.
El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la Corte
Penal Internacional, también llamada en ocasiones Tribunal
Penal Internacional, y fue adoptado el 17 de julio de 1998 por
120 estados. Seguidamente, en 2002 entró en vigor el texto
legal cuando 60 estados lo ratificaron (España los hizo el 24 de
octubre del 2000). Actualmente son 24 estados los que han
ratificado el Estatuto de Roma, pero quedan unos 60 que aun
no lo han hecho (entre ellos países tales como Estados Unidos
e Israel). Este tribunal internacional de carácter permanente e
independiente no sustituye los tribunales nacionales, sino que
es un último recurso para cuando los países son incapaces
o reticientes a investigar y perseguir crímenes de genocidio,
guerra, agresión y lesa humanidad. Es decir, su actuación está
basada en el principio de complementariedad.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONTRA
DOMINIC ONGWEN
El sujeto, motivo de este artículo, Dominic Ongwen, fue
comandante de brigada del Ejército de Resistencia del Señor,
más conocido por su nombre en inglés Lord’s Resistance
Army y sus siglas LRA. El grupo rebelde opera en el norte
de Uganda, el sur de Sudán, la República Centroafricana y la
República Democrática del Congo. Los cargos de los que se
acusa a Dominic Ongwen tuvieron lugar en el norte de Uganda
entre el 1 de julio de 2002 (momento en el que entró en vigor
el Estatuto de Roma) y el 31 de diciembre de 2005.
Para más antecedentes históricos ver sentencia de la Corte
Penal Internacional, págs. 9 a 13.
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
Parte de la importancia que se le ha dado a esta resolución
de la CPI, entre otros factores, es que Dominic Ongwen fue

abducido por LRA cuando tenía entre 8 y 9 años de edad.
Aun así, antes de proseguir con este análisis, adelantamos
que este hecho no ha sido tenido en cuenta por parte de la
Cámara a la hora de llegar a un veredicto. Si bien reconocen
y aceptan el sufrimiento que padeció Ongwen en su infancia, los hechos relevantes del caso los sitúan cuando era
plenamente consciente de sus decisiones. Concretamente, en el momento en que se le acusó de los cargos que
presentaremos a continuación ya contaba con una edad de
entre 24 y 27 años. Por lo anterior, el hecho de que fuera lo
que, en lenguaje coloquial conocemos como niño soldado,
no ha sido determinante en este procedimiento.

ACUSACIÓN
La acusación presentó una suma de 70 crímenes por los que
se acusaba al ugandés. Estos han sido divididos por el Tribunal
del siguiente modo: (i) Crímenes cometidos en el contexto de
4 ataques específicos en contra de 4 campos de refugiados,
(ii) Crímenes relativos a violencia de género y sexual cometidos directamente por Dominic Ongwen en su casa contra
7 mujeres específicamente identificadas por la acusación y
(iii) Delitos de naturaleza sistémica relativos a otros tipos de
violencia sexual y de género, y reclutamiento y uso de niños
menores de 15 años en las agresiones cometidas en el norte
de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de
2005. Sobre cada una de estas categorías el Tribunal ha realizado un extenso análisis donde se establecen los hechos en
que la acusación fundamenta los crímenes. En aras de no prolongar este artículo en exceso, nos limitamos a continuación, a
citar algunos de los delitos de los que se le imputa.
Sobre los actos del punto (i), se le acusaba de crímenes tales
como: ataque a civiles (previsto en el artículo 8(2)(e)(i) del Estatuto de Roma), asesinato (artículos 7(1)(a)/8(2)(c)(i)-1 del Estatuto), tratos crueles (artículo 7(1)(k) del Estatuto) y saqueos
(artículo 8(2)(e)(v) del Estatuto), entre otros. Sobre el punto
(ii), los delitos de los que se le acusa son: matrimonio forzoso
(previsto en el artículo 7(1)(k) del Estatuto), tortura (previsto en
los artículos 7(1)(f) y 8(2)(c)(i)-4 del Estatuto), violación (previsto
en los artículos 7(1)(g)-2 y 8(2)(e)(vi)-1 del Estatuto), esclavi-
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tud sexual (previsto en los artículos 7(1)(g)-2 y 8(2)(e)(vi)-2 del
Estatuto), esclavitud (artículo 7(1)(c) del Estatuto), embarazo
forzoso (previsto en los artículos 7(1)(g)-4 y 8(2)(e)(vi)-4 del
Estatuto) y ultrajes contra la dignidad personal (previsto en
el artículo 8(2)(c)(ii) del Estatuto). Finalmente, sobre los del
punto (iii), se le acusó (a parte de los mismos mencionados
en el punto anterior): del reclutamiento de niños menores de
15 años para un grupo armado (previsto en el artículo 8(2)(e)
(vii) del Estatuto) y del uso de niños menores de 15 años para
participar activamente en agresiones (previsto en el mismo
artículo citado anteriormente).

DEFENSA
En respuesta a tan extensa acusación, la defensa de Dominic
Ongwen alegó dos causas de exención de la responsabilidad
penal (establecidas en el artículo 31 (1) del Estatuto de Roma):
enfermedad o deficiencia mental y coacción. Adicionalmente,
también propuso una coartada para uno de los ataques a los
campos de refugiados con tal de conseguir el mismo objetivo.
Sin embargo, el Tribunal en su sentencia determina que no se
considera una razón de exención de acuerdo con el artículo
31(1) del Estatuto de Roma.

SOBRE LA ENFERMEDAD O DEFICIENCIA
MENTAL
Sobre el primer argumento, regulado concretamente en el
apartado (a) del citado artículo, cabe destacar que, para la
razón de exención de responsabilidad criminal que se alega, se
requiere un veredicto judicial y que el único competente para
realizarlo es la Cámara Judicial. Con tal de llegar a un veredicto
el Tribunal partió de unas pruebas, las cuales fueron presentadas y analizadas. No obstante, la cámara concluyó, sobre
los resultados de las pruebas periciales, que no se apreciaba
ningún tipo de enfermedad o defecto mental en la persona de
Ongwen cuando éste realizó los actos de los que se le imputa.

SOBRE LA COACCIÓN
La coacción en el artículo 31 del Estatuto de Roma tiene 3
elementos: (i) (que) hubiere incurrido en una conducta que
presuntamente constituya un crimen de la competencia de
la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una
amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves
continuadas o inminentes para él u otra persona, (ii) que se vea
compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa
amenaza y (iii) siempre que no tuviera la intención de causar
un daño mayor que el que se proponía evitar. Sobre la amenaza, ésta puede haber sido hecha por otras personas o estar
constituida por otras circunstancias ajenas a su control.
Sobre esta segunda argumentación, el Tribunal primero establece que los actos que fundamentan los cargos en el presente caso no tratan de un único acto cometido en un corto
periodo de tiempo, sino que fueron varios transcurridos en
años de diferencia, de este modo no se sustenta la coacción.
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Sin embargo, la Corte realizó un análisis extensivo sobre la
posibilidad, discutida por las partes, de que la dinámica, dureza
y dificultad para salir de la LRA hubieran podido suponer la
amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves
continuadas o inminentes para él u otra persona que podrían
conformar el primer elemento necesario para apreciar la coacción. Finalmente, concluye que a partir de los hechos establecidos, el caso del señor Ongwen no se encontraba en dicho
supuesto ya que, por ejemplo, tuvo más de una oportunidad
para escapar del grupo rebelde y nunca lo hizo. Consecuentemente, decide no analizar los dos elementos restantes para
determinar la coacción.

VEREDICTO Y LOS PRÓXIMOS PASOS
Como bien indicamos en el encabezamiento de este artículo, Dominic Ongwen ha sido declarado culpable de 61 de
los 70 crímenes mencionados en los párrafos precedentes.
Sin embargo, este veredicto no es firme, ya que dentro
de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia,
cualquiera de las partes puede apelar la decisión frente a la
Cámara de Apelación de la Corte Penal Internacional,
El mismo día del veredicto, la cámara publicó también una
decisión en la que se programa una audiencia sobre la pena
y se establece el calendario procesal a seguir a partir de
ahora (https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01029.
PDF). En ella se establece que las partes y los participantes
pueden ahora presentar un documento donde determinen
la pena que consideren oportuna para el condenado Ongwen y cualquier alegación adicional que deseen se tome
en cuenta. Lo antedicho, de conformidad con el artículo
76(1) del Estatuto de Roma y se les ha otorgado hasta el
día 1 de abril para presentar dichas propuestas. De modo
complementario, se les ha ofrecido la posibilidad de proporcionar pruebas adicionales de cara a la determinación
de la pena por parte de la Cámara. Dicha audiencia se ha
programado para la semana del 12 al 16 de abril de 2021 y
se ha establecido como el último paso procesal antes de la
declaración de la sentencia.

PARA FINALIZAR
Esta redacción sólo muestra una minúscula parte del minucioso trabajo realizado por la Cámara Judicial 9, compuesta por
los jueces Bertram Schmitt, el juez presidente, Péter Kovács
y el juez Raul Cano Pangalangan, donde a lo largo de unos 4
años han llevado a cabo 234 audiencias, en las cuales se presentaron en total más de 179 testigos y expertos por parte de
la acusación, la defensa y los representantes de las partes que
participaron en el procedimiento.
Ahora cabe esperar a los meses de Abril/Mayo para la última
audiencia del procedimiento y solo después de entonces sabremos la pena que se decidirá para Dominic Ongwen. Esto,
está claro, siempre que ninguna de las partes opte por la apelación, que presumiblemente se interpondrá.

EL COL·LEGI ES MOU
“CARTA DE
BARCELONA
PELS DRETS DE
LA CIUTADANIA
EN L’ERA
DIGITAL”
COMPLEIX
2 ANYS DE
VIGÈNCIA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va commemorar
el passat 2 de març els dos anys de la "Carta de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l'Era Digital", amb
el suport de més de 200 entitats i persones individuals
adherides al projecte.
L’elaboració d’aquesta “Carta” va respondre a un projecte
de caràcter transversal i d’àmbit internacional, impulsat
per la Comissió de de Transformació Digital amb l’objectiu d’assentar les bases per a un acord global que permetés garantir que els avenços tecnològics -que ajuden a
millorar la qualitat de vida de les persones- es duguessin
a terme respectant els drets humans essencials i els principis democràtics de les societats, ja que la globalització i
la digitalització han donat lloc a actuacions sobre les quals
els ordenaments jurídics actuals poden presentar respostes insuficients a les demandes de la ciutadania.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que ha liderat
històricament les reivindicacions jurídiques de la societat
per a la consecució d’avenços, va presentar la "Carta de
Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l'Era Digital"
ara fa dos anys -en el marc de la celebració del II Digital
Law World Congress-, sent pioner en la materialització
d’un document que recull els drets que en aquest nou
context digitalitzat i globalitzat cal preservar, com són:
el dret a la identitat digital; el dret a la intimitat i confidencialitat en l’entorn digital; el dret a l’oblit i al record

digital; el dret a la protecció de les dades personals; el
dret a la llibertat de pensament, expressió i informació
en l’entorn digital; el dret a l’educació i formació digital;
el dret a la llibertat d’empresa i desenvolupament tecnològics; el dret a la igualtat i prohibició de discriminacions
davant l’ús de les tecnologies; el dret a la protecció dels
menors, persones amb diversitat funcional i altres col·
lectius vulnerables a Internet i les xarxes socials; el dret
a la protecció de les persones treballadores en entorns
tecnològics; el dret a la protecció de les persones consumidores i usuàries en entorns digitals; el dret a la tutela
efectiva en els conflictes digitals, entre altres.

La “Carta” –consultable a http://digitalrightsbarcelona.org/
- compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i més de 200 entitats entre els
quals cal destacar les universitats catalanes, centres científics, entitats de la vida econòmica, expertes en Dret Digital -entre les quals cal destacar ENATIC, Barcelona Tech
City, IFCLA, ISACA, ASCOM, INCIBE, Barcelona Super
Computing Center, la Federació Iberoamericana d'Associacions de Dret d'Informàtica, European Tech Association- i
d’àmbit internacional com per exemple la Féderationn des
Barreaux d’Europe (FBE), entre d’altres.
La “Carta de Barcelona pels drets de la ciutadania en l’era
digital” no es tracta d’un projecte tancat, ja que pretén
incorporar les propostes d’institucions de tot el món que
vulguin adherir-se a aquest projecte, que va néixer amb
la finalitzat de ser la base d'un futur acord internacional
comparable a la "Carta de les Nacions Unides" i que converteixi Barcelona en la capital mundial dels drets digitals.

L’ICAB REIVINDICA LA
IGUALTAT I MÉS PERSPECTIVA
DE GÈNERE PER TAL QUE LES
DONES PUGUIN GAUDIR D'UN
MÓN MÉS INCLUSIU, PACÍFIC I
SOSTENIBLE
El passat 8 de març, amb motiu del ‘Dia Internacional de la
Dona’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va reivindicar
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la igualtat com un dret fonamental, un element inseparable
d'una societat que aspira a ser veritablement democràtica
i que imprimeix coherència, legitimitat i justícia a les bases
del que ha de ser un autèntic Estat de Dret.
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en el moment previ a la interposició de la denúncia garanteix que aquella rebi una informació completa dels drets
que l'assisteixen i per això des de l’ICAB es va destacar la
importància d’aquest avenç que s’ha assolit en la defensa
de col·lectius vulnerables com són les víctimes de VIGE.
Es va fer incís en el fet que les víctimes de Violència de
gènere, en tant que siguin reconegudes com a tals, tenen
dret a la justícia gratuïta i això els permet tenir accés a defensa i representació d’un advocat o advocada d’ofici en
un judici de manera gratuïta, així com assistència pericial i
la resta d'atencions previstes en l'article 6 de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG).

Des de l’ICAB es va voler posar de manifest que si bé
la igualtat compta amb un reconeixement formal en el
marc normatiu tant a nivell estatal, europeu com internacional, aquesta no s’acaba de reflectir en la vida real, ja
que continuen existint diverses formes de discriminació
vers les dones- com per exemple, la bretxa salarial, el
sostre de vidre, la infrarepresentació femenina als llocs
de decisió i direcció, la segregació ocupacional amb
motiu de gènere, o la falta de corresponsabilitat- contra
les quals s’ha de continuar lluitant.

ACTUACIONS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE A LA DEMARCACIÓ DE L’ICAB

Així es va posar en relleu en el manifest del «Dia Internacional de la Dona» -que també es va realitzar en format de
vídeo per substituir la tradicional lectura que es feia abans
de la COVID-19 a les portes del Palauet Casades- i en el
qual va participar la degana del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona del 13 de juliol de 2017 al 19 d'abril de 2021, Mª
Eugènia Gay, la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del 13 de
juliol de 2017 al 19 d'abril de 2021, Carmen Valenzuela, i
diferents membres de la Comissió de Dones Advocades
del Col·legi, entre elles la seva presidenta, Teresa Blasi, la
secretària de la Comissió, Lourdes Torres, la vocal Marina
Gallés i les advocades Gabriela Boldó, Joana Badia, Júlia
Viumet, Andrea Accuosto i Ainhoa Díaz.

Amb motiu del «Dia Internacional de la Dona» també es
va fer balanç de les actuacions del Torn d’Ofici en relació
amb la violència de gènere. El 2020 i a, través dels prop
de 3.200 advocats i advocades adscrits voluntàriament al
Torn d’Ofici, es van realitzar 91.190 atencions a la demarcació de l’ICAB. D’aquestes, 3.830 van correspondre a
atencions a víctimes de violència de gènere, 62.418 a
assistències en l’àmbit penal, 509 per atendre a menors
no acompanyats, 3.761 designes relatives a l’àmbit d’estrangeria i 28.772 a altres àmbits del dret. Mentre que
l’any 2019, de les 113.039 atencions en matèria de Torn
d’Ofici, 4.202 van ser atencions a víctimes de violència de
gènere. Pel que fa a aquest, del total de més de 16.100
d’assistències que s’han realitzat al llarg del mes de gener
i de febrer, 575 són en relació a la violència de gènere.
Des del Servei d’Orientació Jurídica també es va voler alertar
de les diferents modalitats de violència detectada a través
d’aquest servei, com és la violència econòmica entre homes
i dones, ja que continua marcant rols de dependència i el
mal ús de les xarxes socials que repercuteix en la reproducció d’estereotips, especialment entre les més joves.

Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va destacar a propòsit del 8 de març i a través d’un comunicat de
premsa que s’ha aconseguit una reivindicació històrica
de l’advocacia: l’obligatorietat d'assistir a les Dones,
víctimes de violència masclista en la seva primera declaració a comissària arran de l’aprovació de la Llei del
Parlament de Catalunya 17/2020 de 22 de desembre que
modifica la Llei de violència masclista 5/2008.
També es va posar de manifest que l'acompanyament i
l'assistència jurídica a les víctimes de violència de gènere

LA COMISSIÓ DE DONES DE L’ICAB TAMBÉ VA
DENUNCIAR LA MANCA D’IGUALTAT I COM LA
COVID-19 HA AFECTAT MÉS A LES DONES TANT
EN L’ÀMBIT SOCIAL, EL LABORAL I L'ECONÒMIC
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La Comissió de Dones en el marc del manifest en format vídeo que es va realitzar per commemorar el «Dia
internacional de la Dona» va exposar que “una vegada
més, les dones són les que han patit de manera més
acusada les conseqüències d’aquesta crisi sanitària i
social», i van declarar que les dones són les que han
estat en primera línia durant els mesos de la pandèmia,
tant pel que fa al treball de cures, remunerat i sense
remunerar, com en les tasques sanitàries, àmpliament
feminitzades i que el teletreball ha provocat més estrès
i càrrega mental sobre aquest col·lectiu. També van denunciar que “moltes dones, nens i nenes, s’han trobat
confinades amb els seus agressors, obligades a suportar
aquesta violència les 24h del dia, sense possibilitat de
sortida. La pandèmia està provocant un augment de les
agressions de gènere. L’any 2020 es van produir 27 feminicidis en el marc dels Països Catalans”.
Des del punt de vista institucional la Comissió de Dones
Advocades de l’ICAB va destacar passos importants,
com el que va suposar l’aprovació de la reforma de la
Llei 5/2008 pel Dret de les dones a eradicar la violència masclista i van afirmar: «tot i continuar sense règim
sancionador, aquesta llei va suposar en el seu moment,
i també ho és ara amb la reforma, un pas endavant en
l'àmbit simbòlic i de reconeixement de drets. Així doncs,
celebrem que es reculli de manera expressa la violència
institucional com a manifestació de la violència masclista
i esperem que els operadors jurídics i institucionals prenguin les mesures necessàries per fer-la desaparèixer».
El manifest també va posar en relleu que en l’àmbit laboral s’ha regulat un contingut mínim pels Plans d’Igualtat,
i malgrat que van manifestar que seria una eina útil per
lluitar contra la desigualtat a l’empresa, juntament amb
el registre salarial, també van alertar de la dificultat de la
seva implementació atès «que més del 94% de les empreses a Catalunya compten amb menys de 10 persones
treballadores».
En relació a l’exercici de l’advocacia es va posar de manifest que «que a la precarietat laboral de les dones i a
les jornades inacabables de feina s’hi ha de sumar una
nul·la sensibilitat dels organismes judicials, els quals
posen totes les traves possibles per suspendre assenyalaments o terminis per causes com baixes de maternitat
o malalties».
La Comissió de Dones Advocades va celebrar «les petites passes donades» en favor de la igualtat, però va
alertar que «el camí per recórrer és llarg encara», per
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això va emplaçar «a totes les companyes a sumar-se a la
vaga i a les mobilitzacions convocades per commemorar
el 8 de març».

MÉS DE 400 PARTICIPANTS EN
LA 5A FIRA DE L’OCUPACIÓ DE
L’ICAB
Més de 400 persones van participar en la 5a Fira de
l’Ocupació que va dur a terme el passat 11 de març el
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) en format
cent per cent on-line a causa de la pandèmia.

A través d’aquesta iniciativa el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona va facilitar que advocats i advocades, així com
estudiants de dret, i associats i associades de l'ICAB poguessin contactar de manera més directa i en una sola
jornada amb despatxos que ofereixen pràctiques, o que
busquen perfils professionals jurídics per cobrir vacants.
Això va ser possible perquè els despatxos o entitats participants en l’esdeveniment van reservar un estand virtual a través del qual les persones inscrites a la Fira van
poder dur a terme entrevistes amb bufets i empreses,
consultar les borses de treball d’aquestes o conèixer
més a fons serveis de l’ICAB com el Centre de Documentació de la Biblioteca del Col·legi, el departament de
Formació, el Servei d’Ocupació i Orientació Professional
(SOOP) amb els seus serveis d’Emprenedoria i Borsa
de Treball, o el Servei d’Atenció a la Persona Col·legiada
entre d’altres.
En el marc de la 5a Fira de l’Ocupació també es van
dur a terme dos tallers innovadors i un workshop amb
l’objectiu que els participants en aquest esdeveniment
poguessin actualitzar competències i coneixements i
alhora conèixer eines pràctiques sobre les tendències
en el sector jurídic-legal. Els tallers realitzats van abordar la «Marca personal i l’establiment del target al qual
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dirigir-se», les «Competències digitals adients per a l’advocacia» i «Les habilitats soft en l’àmbit de l’assessorament legal i màrqueting per a despatxos professionals».

L’ICAB POSA EN VALOR
L’ADVOCACIA D’OFICI
I REIVINDICA UNES
PERCEPCIONS ECONÒMIQUES
QUE ESTIGUIN A L'ALTURA DE
LES SEVES RESPONSABILITATS I
FUNCIONS EN EL MARC DEL III
CONGRÉS DEL TORN D’OFICI
Els passats 18 i 19 de març el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona va celebrar de forma telemàtica el III Congrés
del Torn d’Ofici, el qual va ser seguit per més de 1.200
advocats i advocades tant d'Espanya com d'altres països
entre els quals destaquen Itàlia, Paraguai, Estats Units,
Argentina, Perú, Mèxic, Alemanya, Equador, Bolívia i Xile.
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ció de la violència masclista», «els jutjats de família i de
violència sobre la Dona», les «assistències a comissaria
i el sistema de videoconferència», les «qüestions reiterades en les guàrdies penals i la necessitat de pactar un
protocol amb els jutjats», o «el dret internacional privat
en relació als temes de família». També es va parlar de
la tasca dels metges forenses o la visió de 'advocacia
d'ofici per part de la premsa i la societat.
Entre les principals conclusions que es van donar a
conèixer en el marc del congrés es van exposar: La
necessitat de donar importància a l’advocacia d’ofici i
la seva independència, la qual assegura que l'accés a la
Justícia tingui lloc en condicions d'igualtat, sense importar les circumstàncies econòmiques i personals de qui
necessita l'assessorament jurídic i l'assistència lletrada.
També es va remarcar el paper essencial que tenen els
professionals que la integren, i els ponents van aprofitar
per exigir que se situïn les percepcions econòmiques
que els advocats d’ofici reben a l'altura de les funcions i
responsabilitats que assumeixen, i que s’ha de reforçar
el reconeixement de la tasca que fan per part de la ciutadania, així com minimitzar les diferències que encara
persisteixen en funció del partit judicial en què es presta
el servei del Torn d'Ofici.

L'objectiu d'aquest Congrés va ser posar en valor la
figura de l'advocacia d'ofici i alhora abordar temes de
màxima transcendència en el desenvolupament del Torn
d'ofici.

Això va ser possible a través d’onze taules en les quals
van participar més de 40 professionals del món de la
judicatura -jutges i jutgesses, magistrats i magistrades,
fiscals, advocats i advocades- així com periodistes, metges forenses i representants de diferents cossos policials. Entre les qüestions que es van tractar cal destacar:
«les eines processals de l'advocacia davant els desnonaments o llançaments», els «efectes de la pandèmia
en la jurisdicció social », la «Llei 17/2020 per a l'eradica-

També es va posar de manifest la necessitat de modificar la Llei de Justícia gratuïta en procediments judicials
de segona oportunitat, incloent-hi com beneficis de la
mateixa la intervenció obligatòria de notaris i d'administradors / mediadors concursals. En el marc de l’anàlisi
sobre els «efectes de la pandèmia en la jurisdicció social» es va concloure que s'hauria d'actuar també amb excepcionalitat, de manera que els tribunals de justícia de
la jurisdicció social salvin els requisits formals exigibles
prèviament a la COVID-19.
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En relació a la «Llei 17/2020 per a l'erradicació de la violència masclista» es va destacar que l’acompanyament
per un lletrat o lletrada a les víctimes de violència de gènere en el moment previ a la interposició de la denúncia
garanteix que aquesta rebi una informació completa de
l’ús dels drets que l'assisteixen, i es va posar de manifest la necessitat d'executar aquesta llei amb perspectiva de gènere perquè sigui realment efectiva. Pel que
fa a la jurisdicció de família, es va assenyalar que el codi
civil de Catalunya és una eina fonamental per regular els
efectes de les separacions i/o divorcis i també es va instar a l'advocacia a fer ús de la mediació en aquest àmbit
com a via perquè les parts puguin arribar a un acord i
reduir així els costos emocionals que aquests processos
comporten.
El nou sistema de videoconferència d’assistència a
comissaria a detinguts o imputats que es va posar en
marxa durant el confinament va ser molt celebrat pels
ponents, ja que ha suposat una mesura molt efectiva
que ha reduït el temps de detenció a comissaria i ha
acabat amb els temps d'espera de lletrats i lletrades.
D’altra banda, es va abordar la problemàtica que pateix
l'advocacia en les guàrdies penals als jutjats i es va afirmar que es necessita menys burocràcia, més rapidesa i
efectivitat, establint, per exemple, un sistema consecutiu de cites a lletrats i lletrades per evitar les citacions a
la mateixa hora.
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L’ICAB I ALTER MÚTUA DELS
ADVOCATS PROMOUEN EL
BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL
DE L'ADVOCACIA AMB UN CURS
PIONER
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Alter Mútua van
organitzar conjuntament el passat 24 de març un curs
amb l'objectiu que els advocats i les advocades tinguessin al seu abast habilitats d’autolideratge per tal d'optimitzar habilitats soft, ja que, a més de contribuir a un bon
equilibri emocional, aquestes poden repercutir de forma
beneficiosa, en el dia a dia de l’exercici de la professió.
Amb aquest curs per potenciar l'autocura, el benestar
físic i emocional de l'advocacia, l’ICAB i Alter Mútua van
tornar a posicionar-se com a capdavanters, oferint per
primer cop, un programa de salut i d’habilitats d’autolideratge dissenyat específicament per a aquest col·lectiu,
per tal de donar resposta a l’actual context marcat pels
efectes de la pandèmia.

Pel que fa als menors estrangers sense referents familiars, es va exposar que cal facilitar la inclusió dels
menors migrants tutelats un cop arribin a la majoria
d'edat i que per ordre de la Justícia Europea, no poden
ser expulsats.
L'Advocacia, com a garant històrica dels drets i les
llibertats de la ciutadania, compleix amb una funció
social innegable, sent el Torn d'Ofici una de les seves
manifestacions més intenses, ja que permet la materialització de la justícia d'acord amb el que preveu la meta
16.3 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030 de les Nacions Unides: la promoció de
l'Estat de Dret en els plànols nacional i internacional i la
igualtat d'accés a la justícia per a tots com a propòsits
d'una societat que aspira a ser veritablement democràtica. Per això, des del Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona es continuarà treballant perquè es valori socialment la important tasca que realitzen les persones
que desenvolupen l'exercici de la professió en aquest
àmbit, així com per fer possible que tinguin unes condicions laborals dignes.

El curs va ser impartit de la mà de Marta Pitarch, presidenta
de Let’s Wo+Men, associació sense ànim de lucre, a través
de cinc sessions amb l’objectiu de fomentar l'autoconeixement de les limitacions i potencialitats del participants i
d’incidir en la necessitat de tenir consciència estratègica per
aconseguir més estabilitat emocional, així com en assolir l'autoregulació i l'equilibri entre la part racional i la part
emocional. El curs també pretén “humanitzar la professió”, ja
que l’advocacia escolta diàriament problemes de la ciutadania i és necessari, d’una banda, canalitzar totes aquestes
circumstàncies alienes que s’acaben assumint i interioritzant
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en acceptar la defensa del cas, i de l’altra, disposar d’eines
que permetin obtenir una major qualitat en la interacció
social vers els altres. Per finalitzar aquesta formació, es va
fer una masterclass amb el títol “El teu benestar com pedra
angular de l’èxit”, a càrrec de Paula Fernández-Ochoa.

El document parteix de la necessitat de reconèixer els
nens, les nenes i els adolescents (NNA) com a "víctimes directes dels processos judicials que afecten el seu
entorn familiar", així com d'una problemàtica específica
en l'àmbit escolar i social "que, al ser cada vegada més
complexa, requereix d'una tutela judicial especialitzada".

EL I CONGRÉS DE LA INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA CONCLOU
10 CLAUS PER ACONSEGUIR
L'ESPECIALITZACIÓ JUDICIAL
EN ELS ASSUMPTES DE FAMÍLIA,
INFÀNCIA I DISCAPACITAT

Per això, van reclamar "més comunicació i trobades" de
caràcter multidisciplinari i una "relació fluida i de confiança" entre els diferents professionals que intervenen en
els processos que els afecten.

Els passats 25 i 26 de març va tenir lloc a la seu de Col·legi
d'Advocats de Madrid, el I Congrés de la Infància i l'Adolescència, que va ser organitzat de forma conjunta amb el Col·
legi de l’Advocacia de Barcelona i la Plataforma Família i Dret.
A partir de les intervencions dels més de 80 juristes i especialistes en la matèria que van participar en una trobada
que va ser seguida de forma telemàtica per més de 6.000
persones, el Comitè organitzador del Congrés, juntament
amb els comitès d'Honor i Científic, va fer públiques les
seves recomanacions per protegir els menors en els processos de Família i garantir la igualtat d'accés a la justícia
en tot el territori nacional i es van presentar les conclusions a través d'un "Decàleg en favor de l'especialització, en
l'ordre civil, de les matèries d'infància, família i capacitat».

També van recordar els organitzadors que, en concordança amb la normativa supranacional i nacional, "les
opinions, necessitats, inquietuds i vivències dels menors
han de ser escoltades en tot procés en què s'adopti una
decisió que els afecti". Així mateix van considerar que
han de ser defensats en els seus drets i interessos legítims davant els tribunals per professionals especialitzats,
especialment advocats i advocades i fiscals.

ESPECIALITZACIÓ I REDISTRIBUCIÓ
L'especialització en matèria de Família, van destacar els
experts, és fonamental "per garantir la igualtat d'accés
de la ciutadania a la jurisdicció, amb independència del
seu lloc de residència", així com per agilitar i unificar el
temps de la resposta judicial.

Per fer-la efectiva, els organitzadors del Congrés van
proposar en una primera fase la redistribució de les competències actualment existents dels 431 partits judicials. Segons aquesta proposta, els 148 jutjats de família
existents actualment, més els 15 d'incapacitats, caldria
especialitzar 80 jutjats més fins a un total de 243 jutjats
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d'Infància, Família i Capacitat a tot Espanya. A aquests
òrgans caldria adscriure’ls-hi un fiscal i un equip tècnic,
amb accés a mediadors, metges forenses, i altres recursos tècnics i personals necessaris.
Així mateix, els operadors jurídics van sol·licitar una
reforma del sistema de declaració de desemparament,
"encomanant al jutge aquesta decisió en lloc de a les
autoritats administratives que el tenen actualment reconeguda", i van recordar que la internacionalització de les
relacions interpersonals està incrementant la problemàtica que afecta a la infància i a les famílies, "el que
requereix un especial coneixement del marc normatiu
supranacional i dels instruments i mecanismes de cooperació internacional".

ALTRES MESURES ACORDADES
D'altra banda, els organitzadors van acordar la constitució d'un fòrum de debat amb vocació d'escolta i de
permanència que, sota la denominació "Avancem junts",
tindria com a objectiu compartir informació, impulsar
iniciatives i difondre a les pàgines web associatives,
mitjans de comunicació i xarxes socials les iniciatives
comunes de personalitats jurídiques i associacions i entitats del Tercer Sector.
També es va fer pública la propera creació d'un Grup
de Treball per donar seguiment a la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de Protecció Integral de la
Infància i l'Adolescència, de la Llei de reforma del Codi
Civil i de la Llei d'enjudiciament civil sobre capacitat,
així com d'altres reformes sobre matèries pròpies de la
jurisdicció.
Finalment, el Comitè organitzador va avançar que el II
Congrés Nacional d'Infància i Adolescència, coorganitzat per l'ICAM, ICAB i la Plataforma Família i Dret, se
celebrarà presencialment a Barcelona el març de 2022.

L'ICAB DONA SUPORT JURÍDIC
A ESPORTISTES PROFESSIONALS
A TRAVÉS DEL CICLE "DONA I
ESPORT"
El passat 15 d’abril el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va iniciar el cicle de webinars "Dona i Esport"
- una iniciativa amb la qual la Corporació pretén donar
suport jurídic per a les futbolistes i altres esportistes
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professionals, ja que les persones que es dediquen a
l'àmbit de l'esport es troben amb contractes laborals,
amb l'explotació dels drets d'imatge, amb la gestió
de marques i patrocinis, amb aspectes fiscals, de
dret d’associacions i de reglamentacions pròpies de
les diferents entitats professionals que han de conèixer i sobre les quals han de ser assessorades per
protegir adequadament els seus drets.
Precisament el cicle va començar amb la celebració
de la conferència "Del desconeixement a la professionalització que va ser presentat per la degana del Col·
legi de l'Advocacia de Barcelona del 13 de juliol de
2017 a 19 d’abril de 2021, Mª Eugènia Gay, i on van
intervenir les advocades Reyes Bellver i Amanda Gutiérrez. Va moderar la taula Maria Teixidor, advocada,
empresària i ex-directiva del Futbol Club Barcelona.
Maria Teixidor, advocada, empresària i ex-directiva del Futbol Club Barcelona, que va actuar com a
moderadora del webinar, va explicar que "les dones
hem d’estar actives per dissenyar el futbol que
volem i, per tant, tenir presència en el debat públic,
formar-nos, conèixer l'entorn legal que ens envolta"
i va afegir que "des de la nostra passió pel Dret i el
Futbol, i des de la nostra sororitat, volem generar
coneixement i valor per a les dones que es dediquen a aquest esport". I per això va posar èmfasi
en la importància d'iniciatives com les iniciades pel
Col·legi d'Advocacia de Barcelona, perquè a través del cicle de conferències telemàtiques "Dona i
Dret" es tractaran problemes associats a la pràctica
esportiva amb vocació de "professionalitat". Finalment, va afirmar que la primera sessió tenia com a
objectiu donar a conèixer l'ecosistema, és a dir, quin
paper juguen les diferents institucions com la FIFA,
la UEFA, la RFEF, els clubs, els sindicats i les pròpies
jugadores i què comporta, des del punt de vista laboral, la professionalització.
L'advocada Amanda Gutiérrez Domínguez va afirmar
que els temes a tractar i treballar són els que giren al
voltant dels drets laborals, la cessió de drets audiovisuals en els contractes amb el club, el premi d’antiguitat, la llista de compensació i tots els aspectes
relacionats amb el Conveni Col·lectiu. Per la seva
banda, l'advocada Reyes Bellver va centrar la seva
exposició en donar a conèixer l'ecosistema del futbol
en general i el femení en particular, amb l'objectiu de
fer una radiografia sobre què és una lliga professional
i quines implicacions té participar-hi en una.
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L’ICAB VA CELEBRAR EL SANT
JORDI AMB LA FIRA VIRTUAL
DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA
L'èxit del dia de Sant Jordi del 2021 ha estat espectacular, ja que no ha estat només un dia, sinó que es va
celebrar del 23 al 30 d'abril. La biblioteca del Col·legi va
organitzar una fira virtual que ha permès que els col·legiats i col·legiades es descarreguessin nombroses obres,
més de 2.000 el dia de Sant Jordi a través d’una plataforma virtual habilitada expressament per commemorar la
diada del llibre. Tots els usuaris i usuàries que han fet ús
de la mateixa han mostrat la seva satisfacció tant per la
facilitat d’accés com pels llibres que s'hi han trobat.
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I COMPETITIVES” PER
GESTIONAR ELS FONS NEXT
GENERATION-EU I GARANTIR
LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA
Millorar la qualitat de les administracions per garantir
la recuperació econòmica i aprofitar l’oportunitat que
ofereixen els Fons Next Generation-EU. Amb aquest
objectiu el degà de la Junta Provisional del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, Josep M. Balcells, el degà
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Oriol Amat, el
degà del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Oriol Altisench, i el coordinador del Grup de Treball d’Avaluació de
Polítiques Públiques, Andreu Ulied, van donar a conèixer
el passat 5 de maig el grup de Treball d’Avaluació de Polítiques Públiques (GTAPP) i un document amb 12 propostes de millora per unes administracions més “sensibles,
eficients i competitives”.
El GTAPP es va crear amb l'objectiu de reflexionar sobre
la capacitat de les nostres institucions de governar un
món d'una complexitat creixent. És la primera vegada
que, des del món professional, tres col·legis professionals sumen esforços per avançar en aquest debat, i que
es posa a l'abast de la societat civil i d'altres col·lectius
professionals que es vulguin adherir.

La Fira de Sant Jordi de la Biblioteca de l’ICAB va
comptar amb la col·laboració de les editorials jurídiques
participants: Derecho Práctico-Editorial Reus, Economist&Jurist, Iberley-Colex, Lefebvre, Marge Books, Política&Prosa, Sepín, Thomson Reuters Aranzadi,
Tirant Lo Blanch, Vlex i Wolters Kluwer.

ELS COL·LEGIS
D’ECONOMISTES, L’ADVOCACIA
I L’ENGINYERIA DE
CAMINS RECLAMEN UNES
ADMINISTRACIONS MÉS
“SENSIBLES, EFICIENTS

De la capacitat de les administracions públiques per entomar aquest repte en dependrà, en gran part, l'evolució
econòmica i social de les properes dècades, i per tant,
la capacitat estructural i organitzativa de les administracions implicades per al guiatge, suport i cooperació amb
el món privat per a l'execució dels projectes, esdevé un
element central.
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El degà de la Junta Provisional del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, Josep M. Balcells, va explicar que les 12
propostes “han de ser vistes com una oportunitat per
a la cooperació efectiva entre les administracions. Al
marge del seu àmbit territorial, les administracions públiques han d’afavorir el treball a través d’estructures més
flexibles per tal d’oferir serveis bàsics a la ciutadania de
manera més eficient i coordinada”. Balcells va reclamar
un “compliance del sector públic –compliment normatiu
i ètic–, com a mecanisme per garantir que aquestes es
gestionin de forma més transparent. Cal oferir millors
serveis i donar respostes de major qualitat a la ciutadania, contribuint a mantenir la societat del benestar i la
defensa dels drets humans.”

LLEI DE LA SEGONA
OPORTUNITAT
TORNEN AMB FORÇA ELS "DIVENDRES DE
SEGONA OPORTUNITAT"
El passat mes de febrer es van reiniciar els tallers
coneguts com "Divendres de Segona Oportunitat", una
iniciativa presidida pel secretari de la Junta de Govern
de l'ICAB del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021,
Jesús Sánchez, liderada per la diputada de la Junta de
Govern del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021,
Yvonne Pavia, i l’advocat Martí Batllori amb la finalitat de
donar a conèixer a l'advocacia com funciona el mecanisme de la segona oportunitat.
Els tallers són una formació eminentment pràctica, amb un
grup molt reduït d'assistents de manera telemàtica, que
permet plantejar dubtes i resoldre les problemàtiques més
habituals que es donen als jutjats a l'hora de resoldre casos
de ciutadans que es troben en una situació vulnerable i per
als quals l'aplicació del mecanisme de segona oportunitat
pot ser l'única via per poder refer la seva vida "econòmica".
El passat 26 de febrer va tenir lloc la 8a sessió dels "divendres de segona oportunitat". El taller va ser presentat per la
la diputada de la Junta de Govern del 13 de juliol de 2017 al
19 d’abril de 2021, Yvonne Pavia, i va comptar amb la participació de Borja Pardo i Jaume Campà com a ponents.
La 9a sessió es va realitzar el divendres 26 de març i
va comptar amb les intervencions dels advocats Elisa
Escolà i Joan Sacristà. El 10è taller es va realitzar el 30
d’abril i va comptar amb la col·laboració de Borja Pardo i
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Assumpció Carbonell. El 28 de maig es va realitzar l'11è
taller, en el qual es va comptar amb Octavi Garcia i Martí
Batllori com a ponents. La 12a sessió d'aquest taller
està prevista per al 30 de juny de 2021.
El taller ha despertat un gran interès, i prova d’això és
que molts advocats i advocades s’han inscrit diverses
vegades a aquesta formació que imparteix l’ICAB per tal
de millorar els seus coneixements sobre aquest mecanisme que pot ajudar a resoldre de manera significativa
els problemes d'insolvència de la ciutadania.
Una nova edició d’aquests tallers és realitzarà després
de les vacances de l’estiu.

17 ENTITATS DE LA
SOCIETAT CIVIL IMPULSEN
L'ALIANÇA PER A LA SEGONA
OPORTUNITAT PER FOMENTAR
SOLUCIONS A LES PERSONES
INSOLVENTS A CATALUNYA
El passat 15 d’abril pel matí es va celebrar a la seu del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l'acte de presentació de L’Aliança per a la Segona Oportunitat. Es tracta
d’una iniciativa impulsada per 17 entitats -Col·legis
Professionals i Agents Socials- amb l’objectiu de treballar conjuntament en la divulgació i incorporació del
mecanisme de la Segona Oportunitat, per tal que el
màxim nombre de persones insolvents s’hi puguin acollir i fer-ne ús. Gràcies a aquest, s’està col·laborant des
d’un enfoc de defensa dels drets humans, a alleugerir
el patiment de les persones que es troben en situació
d’insolvència i a acompanyar-les en la seva lluita per a
un futur millor.
La degana del Col·legi de l’Advocacia del 13 de juliol de
2017 al 19 d’abril de 2021 i presidenta del Consell de
l’Advocacia Catalana del 20 de juliol de 2020 al 19 d’abril
de 2021, Mª Eugènia Gay, el degà de Terrassa i president
de la Comissió de Normativa del CICAC, Ignasi Puig Ventalló i el secretari de la Junta de Govern de l’ICAB del 13
de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021, Jesús Sánchez,
van presentar l’acte.
Isabel Marqués, membre de la Junta Directiva del
Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya i síndica
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municipal de Terrassa, va donar pas a les intervencions dels representants de les entitats que impulsen
L’Aliança, de les quals van estar presents en l’acte:
Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya; Francesc Roig, president
de Càritas Catalunya; Rodrigo Cabedo, vocal de la
Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials del
Col·legi d’Economistes de Catalunya; Antoni Gómez,
president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; Maria Rosa Monreal, presidenta
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya; Guillermo Mattioli, degà del Col·legi de
Psicologia de Catalunya; Mercè Civit, tresorera del
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya; Jordi
Giró, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya; Antoni Abad, president de CECOT;
Jaume Fàbrega, president del Consell General de
Cambres de Catalunya; Josep González, president
de la Fundació PIMEC; i Antoni Cañete, president de
PIMEC, qui ha clausurat l’acte.
El mecanisme de la Segona oportunitat és una eina
que té per objectiu que una persona física que s'ha vist
immersa en una situació d'insolvència patrimonial de la
qual no és culpable disposi de la possibilitat d'encarrilar
novament la seva vida, ja que davant situacions de sobre
endeutament es pot arribar a un acord extrajudicial amb
els creditors, i que en cas que no sigui possible la prèvia
liquidació del seu patrimoni, es cancel·lin els deutes. El
mecanisme està previst a la Llei 25/2015 de 28 de juliol,
i va sorgir amb la pretensió per part dels poders públics
de regular un procediment que equilibrés els legítims
interessos dels creditors amb els dels deutors.

Per aquest motiu, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona considera que els professionals del Dret i les
entitats representatives dels diferents interessos de la
societat civil han de conèixer els mecanismes que l'ordenament jurídic posa a l’abast, especialment aquells
que poden servir per mitigar les terribles conseqüències de la crisi sanitària en termes de compliment de pagaments i eventuals dificultats de liquiditat; situacions
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que, d’altra banda, es preveuen que creixin de manera
exponencial.
Per això durant l’acte i a través de la participació d’un
testimoni es va fer èmfasi en què a través del mecanisme de la Segona Oportunitat, el ciutadà o o ciutadana
que ho ha perdut tot per causes imprevistes i que s'ha
vist ofegat pels deutes, té una altra oportunitat per emprendre i refer la seva vida.
Des de L'Aliança per a la Segona Oportunitat també es
va posar de manifest que un dels objectius és superar
les baixes xifres de la utilització d'aquest recurs, doncs
tot i haver estat previst en una norma que va entrar en
vigor ara fa gairebé 6 anys -la Llei 25/2015 de 28 de juliol- el seu ús continua lluny d’allò que seria desitjable, si
es compara amb l’aplicació pràctica que d’aquest mecanisme es fa en els països de l’entorn més immediat,
com per exemple Alemanya o França.
En aquest sentit durant l’acte es va explicar que a Espanya es van enregistrar durant l'any 2020 un total de
8.507 concursos, dels qual 6.874 es van correspondre
amb persones físiques no empresàries i 1.633 amb persones físiques empresàries, segons dades del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ); precisament aquests
són els dos perfils de ciutadans i ciutadanes als quals
es dirigeixen els mecanismes de la segona oportunitat.
És a dir, persones que, o bé per causa dels seus crèdits
particulars (préstecs personals o hipotecaris) o bé per
l'infortuni en la seva activitat professional (autònoms i
petites empreses), ho han perdut tot menys els seus
deutes.
L’any 2019 es van registrar 2.323 concursos i el 2020,
2.924. L'augment del 2020 respecte el 2019 va ser
de 601 casos, el que suposa un 25,8% d'increment,
tot i que hi ha hagut vigent la moratòria concursal. La
tendència és a l'alça, perquè cal tenir en compte que el
2n trimestre del 2020 va haver-hi una davallada clara de
l'activitat judicial. Si s’analitzen les xifres del 4t trimestre es veu clarament. El 4t trimestre del 2020 ha estat
el trimestre més alt fins al moment, amb 1.006 concursos. Si es compara el 4t trimestre 2019 respecte el 4t
trimestre 2020 hi ha un increment de 351 concursos (
de 655 a 1.006), el que suposa un 53,5% d'increment
de trimestre a trimestre.
Cal destacar que 3.000 ciutadans a Catalunya van trobar
solució el 2020 a la seva situació de sobre endeutament
a través del mecanisme de la Segona Oportunitat.
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ACORD D’UNIFICACIÓ DE
CRITERIS DELS JUTJATS DE
FAMÍLIA DE BARCELONA EN
RELACIÓ A L’EXPLORACIÓ
JUDICIAL DE MENORS D'EDAT.
Des del Col·legi de l’Advocacia us donem trasllat dels
acords establerts a data 28 de gener de 2021:
A l'efecte d'unificació de criteris d'actuació sobre exploració judicial de menors adopten els següents acords:
Primer.-Els menors, amb caràcter general no seran
explorats judicialment el dia de la vista o judici assenyalat, llevat que així s'hagi acordat de forma expressa per
l'òrgan judicial.
Amb aquesta finalitat, es considera imprescindible que
les parts i els operadors jurídics que intervenen en el
procediment (lletrats i procuradors) s'abstinguin d'acudir a les vistes dels judicis dels Jutjats de Família de
Barcelona acompanyats dels menors.
Segon.-Les parts podran sol·licitar del jutjat l'exploració
de menors a través dels tràmits i escrits previstos en el
procediment, on es resoldrà de forma expressa sobre la
petició, i les parts d’acompanyar els menors a la seu judicial en el dia i hora assenyalat per efectuar l'exploració.

propers esdeveniments
NOVA EDICIÓ DELS MÀSTERS ICAB, FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER A L’ADVOCACIA
DE FUTUR
L’especialització és una peça clau per a l’excercici de
l’advocacia i més davant el nou context que ha generat
la COVID-19, per això l’ICAB ha adaptat la metodologia
dels Màsters per a l’edició 2021-2022 amb l’objectiu de
facilitar la millor formació en les diferents branques del
dret però garantint en tot moment la seguretat.
La nova edició dels màsters que s’impartiran a partir del
mes d’octubre de 2021 són:
Màsters presencials amb aforament limitat a 15 persones: Màster en Dret Fiscal, Màster en Advocacia Penal,
Màster en Mediació, Arbitratge i ADR i processal civil
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Másters on line o blended (semi presencial): Máster
en 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
Dona ales al teu currículum amb els màsters ICAB!
Obrim inscripcions al més de juny.

CURSA EL POSTGRAU DE PRÀCTICA JURÍDICA SI
VOLS INICIAR-TE AMB ÈXIT EN L’ADVOCACIA
El Postgrau de Pràctica Jurídica de l’Escola de Pràctica
Jurídica (EPJ) del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és
la formació pràctica idònia per iniciar-se en l’advocacia. A
més, aporta destresa i experiència a un llicenciat o llicenciada o graduat o a graduada en Dret que desitgi exercir
l’advocacia.
Obertes les inscripcions per a l’edició d’octubre de 2021
El Postgrau s’ofereix per segon any consecutiu en modalitat presencial i on-line i ja estan obertes les inscripcions
per a l’edició d’octubre 2021!
Tant en la modalitat on-line com la presencial, els i les
alumnes podran triar especialitzar-se en 2 de les 7 àrees
del dret (civil, penal, laboral, administratiu, mercantil,
família i financer). En la modalitat presencial les classes es fan en grups reduïts d’alumnes i les aules estan
condicionades per tal de garantir les mesures sanitàries
establertes per fer front a la COVID-19. Amb l’edició online podreu formar-vos còmodament des de casa, ja que
potenciem la màxima participació i interacció entre els
professors i l’alumnat.
El Postgrau en pràctica jurídica de l’ICAB és un plus per
a la carrera professional, cursa’l.

Disponible a Spreaker, Ivoox o Spotify

#icabambtu

Seccions
ESPAI CRAJ: EN DEFENSA
DE L’ADVOCACIA

MANCA DE SUSPENSIONS EN CASOS
DE MATERNITAT?
Com contactar amb la Comissió de Relacions
amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)?
936 011 212- EXT.5345

craj@icab.cat

Maria José Ferré Algueró
Col·legiada Núm. 32.470
Vocal de la Comissió de Relacions
amb l’Administració i la Justícia
(CRAJ)

Quin és l’objectiu de la Comissió de Relacions amb
l’Administració i la Justícia (CRAJ) i quina és la filosofia que inspira el treball d’aquesta comissió?
L’objectiu que té la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) és vetllar perquè es produeixi una correcta funcionalitat en les relacions entre els
advocats i les advocades de l’ICAB, a conseqüència de
les tasques derivades de la seva feina amb l’Administració de Justícia i les diferents Administracions.
Quan es produeix alguna incidència és quan la CRAJ intervé; amb la finalitat d’intentar solucionar el conflicte.
La filosofia que tenim és no entrar mai en la qüestió
jurídica de l’assumpte però donar suport a un company
advocat o advocada que es troba en conflicte amb alguna Administració (Jutjats, Agència Tributària, Registre…) derivat d’alguna possible disfuncionalitat per part
d’aquesta.
Com a vocal de la CRAJ, en quines jurisdiccions i
tipus d’assumptes intervé habitualment?
Jo, personalment, normalment intervinc en la Jurisdicció Penal i, habitualment vaig a parlar amb els Lletrats

NO ET SUSPENEN
L’ACTUACIÓ
JUDICIAL EN
UN CAS DE
MATERNITAT
O PATERNITAT,
POSA’T EN
CONTACTE
AMB LA CRAJ I
ET DONAREM
SUPORT DAVANT
ELS JUTJATS I
TRIBUNALS

de l’Administració
de Justícia i/o Jutges del jutjat a on
al company se li ha
produït la incidència. En alguna ocasió també he resolt
el conflicte amb
Mossos o Policia
Nacional. I, excepcionalment, amb
Administracions
d’altres Jurisdiccions.

Pot destacar alguna experiència o
tipus d’incidències en les que hagi
estat sol·licitat el
suport de la CRAJ
i hagi intervingut vostè com a vocal de la mateixa?
A conseqüència de la Pandèmia de la COVID-19, actualment, es produeixen moltes incidències pels diferents
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criteris que tenen els diversos jutjats respecte a realitzar declaracions o judicis per videoconferència.
Moltes són les ocasions, també, que companyes es
troben amb algun problema respecte a les “no suspensions” per maternitat.

actuar o no donen una resposta òptima… i, és aquí,
quan l’advocat o advocada es pot trobar en conflicte o, sense saber com solucionar la incidència. La
CRAJ intenta donar-li suport i acompanyament per
resoldre-ho.

En casos de les suspensions en casos de maternitat, ens pot apuntar un parell d’actuacions en
què hagi estat designada com a ponent?
Des de la CRAJ hem atès diferents assumptes
de suspensions, ara mateix, recordo un tema que
vàrem anar a parlar amb la LAJ d’un Jutjat de Família a Barcelona donat que una companya embarassada no es trobava gaire bé per preparar i celebrar un
judici i, d’entrada, no li suspenien. Finalment, vàrem
anar personalment, la LAJ ens va rebre aquell mateix dia, es va suspendre i posposar el judici.

Ha ajudat el protocol sobre la suspensió d’actes
processals en la seva actuació?
Sens dubte ha ajudat. Ha servit per unificar criteris
i poder-los tenir en consideració a l’hora de prendre decisions respecte a les suspensions. Tot i que
algun LAJ encara no el coneix…

En una altra ocasió, (el marit d’una advocada embarassada que estava anant a urgències amb la seva
dona) a causa d’un avortament natural), va demanar-nos la suspensió en nom de la seva dona, i li
vàrem fer la gestió amb el Jutjat corresponent.
Recordo també que, una companya va demanar la
suspensió per maternitat mitjançant un escrit, i el
jutjat no la va respondre. Des de la CRAJ vàrem
anar a veure què havia passat i, l’escrit s’havia quedat a la safata del Jutjat; un cop recuperat, varen
donar la suspensió.
Creu que ha estat en general efectiva la seva participació per a la resolució de la problemàtica?
Rotundament, sí.
Tothom té molta feina i les tasques de cada Administració normalment són rutinàries i, quan es
donen qüestions diferents o complexes, algunes vegades les mateixes Administracions no saben com

A TENIR EN COMPTE
El Protocol de criteris orientatius sobre suspensió
d’actuacions judicials acordat pel TSJCat, i
l’Advocacia, el gener de 2020, contempla els casos
de maternitat o paternitat en el seu apartat II.2. i
estableix que la situació de maternitat o paternitat
donarà lloc a la suspensió d’actes en els que ha
d’intervenir la lletrada o el lletrat afectat i es pot
estendre durant tot el temps legalment previst per
aquesta situació de baixa. Aquesta situació es justifica
mitjançant qualsevol document apte com baixa

Creu que hi ha advocats i advocades que no coneixen la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia?
Ho crec, i, així és. És una pena, la veritat, doncs
dona suport i informació als advocats i les advocades i a més continua treballant per impulsar millores
i els acords de col·laboració per a una intervenció
efectiva.
Quin és el retorn que ha percebut després de les
intervencions en què ha participat?
En el 100% dels casos o assumptes en els que
he intervingut he rebut un agraïment per part del
company o companya a més de la seva satisfacció.
Malgrat que alguna vegada no s’aconsegueix el que
l’advocat o advocada pretén, el que és indiscutible
és que s’ha sentit acompanyat o acompanyada, escoltat/da i ha estat recolzada pel nostre suport.
Per a mi, és gratificant formar part de l’ICAB i de
la Comissió de Relacions amb l’Administració i la
Justícia, una comissió humana i propera a tots els
companys i companyes del Col·legi.
Us animo a que si teniu una incidència o problema
contacteu amb la CRAJ.

laboral, informe o certificat mèdic o de naixement
del fill on consti la identitat de la mare o del pare.
El nou assenyalament es podrà fer transcorregut el
termini legal. Es recomana informar al Jutjat sobre
la previsible durada de la situació de baixa per a
l’organització de l’agenda judicial.
Els criteris recollits al Protocol tenen caràcter orientatiu
no vinculant però són al·legables davant els òrgans
judicials en haver estat establerts amb el TSJCat.
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ordinari de la Corporació i les quotes col·legials per a
l’exercici 2020 han estat aprovades pel 89% de vots
a favor, el 8% en contra i 3% d’abstenció.

APROVADA PER
ÀMPLIA MAJORIA
LA GESTIÓ ANUAL
DE LA JUNTA DE
GOVERN, LA MEMÒRIA
D’ACTIVITATS, ELS
ESTATS FINANCERS,
LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2020
I ELS PRESSUPOSTOS DE
L’ICAB PER AL 2021
En el marc de l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 8 d’abril de 2021, es va aprovar la gestió
de la Junta de Govern, la Memòria d’Activitats, els
Estats Financers i la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2020 amb el 89% de vots a favor,
el 8% en contra i 3% d’abstenció. El pressupost

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021, Mª Eugènia Gay, va iniciar l’assemblea destacant en primer
lloc la implicació de tots els col·legiats i col·legiades
–pilar fonamental de l’estat de Dret- i a continuació
va exposar que l’exercici sotmès a la valoració per
part de les persones col·legiades havia estat marcat
per la irrupció d’una terrible pandèmia mundial que
ha tingut uns efectes socials, econòmics i jurídics
sense precedents. En aquest sentit, va recordar que
des que es va declarar el primer estat d’alarma pel
Reial Decret 463/2020 de 14 de març, el Col·legi es
va adaptar molt ràpidament per garantir la continuïtat
dels serveis tan en benefici de les persones col·legiades com en interès de la ciutadania, d’acord amb la
important missió que desenvolupa la Corporació de
vetllar perquè l’actuació de l’Advocacia respongui a
les necessitats actuals de la societat.
La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021 també
va afirmar que malgrat l’insòlit escenari viscut s’havien assolit les principals fites establertes per al 2020
en el Pla d’Acció de la Corporació, i així es va posar
de manifest tant en el vídeo resum de la Memòria
anual 2020 que es va projectar durant l’assemblea
com en la documentació facilitada per aquest acte;
que d’altra banda, també mostra el treball fet d’acord
amb les línies estratègiques plantejades per la Junta
de Govern de l’ICAB del 13 de juliol de 2017 al 19
d’abril de 2021: En defensa de l’advocacia; Més i
millors serveis per als col·legiats i col·legiades, Pla
d’Igualtat; Funció social de l’advocacia i Transformació Digital.

EN DEFENSA DE L’ADVOCACIA
Després de la projecció del vídeo, la degana del 13
de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021 va explicar que
la defensa de la professió és un dels pilars sobre
els quals es fonamenta la labor de l’ICAB per tal de
garantir els drets dels advocats i les advocades en
relació amb la seva actuació en el si de l’Administració de Justícia. Per això, va afegir, que és essencial
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el treball que es desenvolupa des de la Comissió de
Relacions amb l’Administració i la Justícia, (CRAJ),
que vetlla perquè l’advocacia pugui exercir la professió amb plena llibertat i màxima independència per
tal de poder garantir els continguts que configuren la
tutela judicial efectiva.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La degana del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de
2021, també va posar en relleu que amb la posada
en marxa durant el 2020 de la nova web de l’ICAB
s’ha assolit l’objectiu de convertir-la en una autèntica
seu digital mitjançant la qual les persones col·legiades poden realitzar de manera telemàtica els més de
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200 tràmits que ofereix la Corporació per facilitar el
dia a dia de l’exercici professional. Alhora la nova seu
permet un alt grau de personalització per adaptar-se
a les necessitats de cada usuari, ja que pot configurar-se d’acord amb les preferències de cada persona.
La nova seu conté informació que facilita el dia a
dia de l’advocacia, com per exemple el calendari de
guàrdies dels Jutjats i Tribunals, que es pot consultar i
també descarregar, de manera que els col·legiats i col·
legiades poden saber en tot moment quin és l’òrgan
judicial que es troba prestant aquest servei en l’àmbit
de la demarcació de l’ICAB; possibilitant també que
les guàrdies del torn d’ofici s’insereixin directament
en les agendes dels advocats i advocades.
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La degana del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de
2021 també va assenyalar que la nova seu digital és
consultable des de tots els dispositius mòbils i que
com a eina essencial de comunicació ha integrat les
xarxes socials per tal de fomentar la bidireccionalitat
i, per tant, la capacitat tant d’escoltar com d’informar
i explicar.
La nova seu digital és un projecte essencial en un
context com l’actual, marcat per la COVID-19, i la degana del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021 va
mostrar el seu agraïment a les Comissions i Seccions
ja que les seves aportacions –que s’han recollit de
manera fidedigne en aquesta eina- han estat essencials per cobrir les necessitats del conjunt dels col·legiats i col·legiades.

MÉS I MILLORS SERVEIS PER
ALS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES
Potenciar la formació
La formació és la pedra angular de la professió. Per
això, l’anterior degana va destacar que s’havia ampliat l’oferta formativa per tal de continuar donant resposta jurídica als temes de rabiosa actualitat que van
sorgint diàriament, especialment arran dels canvis i
normativa derivada del context per la COVID-19, i facilitant suport documental com a element estratègic
i de millora de l’exercici professional.
També es va posar de manifest que l’any 2020 va
servir per consolidar el projecte de la formació
online, una iniciativa que abans de la irrupció de la
pandèmia estava en una fase molt incipient, però
que ara s’ha assimilat com a procediment habitual de
formació de l’advocacia, ja que de la mà de les noves
tecnologies es poden facilitar entorns dinàmics, flexibles i que propicien un important estalvi de temps en
evitar els desplaçaments.
S’han celebrat més de 100 webinars i la festivitat de
Sant Raimon de Penyafort s’ha commemorat amb
activitat gratuïtes seguides per més de 48.000 assistents on-line. Cal tenir en compte que només en el
període de confinament (entre març i juny de 2020)
es van fer més de 60 activitats formatives arribant
als 37.000 participants. S’han gravat més de 70 càpsules formatives sobre temes d’actualitat en accés
obert i gratuït a les persones col·legiades i a la ciutadania. S’ha observat un increment molt important

arribant fins als 66.000 participants, molt per sobre
dels 27.609 de l’edició 2019.
Durant el parlament la degana del 13 de juliol de
2017 al 19 d’abril de 2021 també va indicar que des
del passat mes de juliol de 2020 es van reprendre la
celebració de Congressos, donant el tret de sortida
al cinquè Congrés de l’Advocacia de Barcelona en
format 100% online, amb un total de 45 sessions
i més de 175 ponents, i celebrant-se al setembre
i durant els mesos d’octubre i novembre altres
congressos, entre els quals va destacar la tercera
edició de la Digital Law World Congress que va servir per analitzar la importància de la transformació
digital de la Societat i sobre l’impacte de les noves
tecnologies en el món del Dret, tant pel que respecta a les Legaltech, com en l’afectació a les llibertats
de les persones. Precisament, l’innegable impacte
que la tecnologia ha tingut durant els últims anys
en una societat que és cada vegada més global i
hiperconnectada, ha estat la inspiració de la Carta
de Barcelona pels drets de la Ciutadania en l’era digital que l’ICAB va presentar l’any 2019; un projecte obert i que té la pretensió de continuar sumant
participacions d’altres partners interessats.
Promoció dels sistemes ADR
El col·lapse de l’Administració de Justícia i la necessitat de solucions àgils i flexibles, dues característiques que estan presents en els mètodes alternatius
de resolució de conflictes -com la mediació o l’arbitratge- han propiciat que l’ICAB continuï apostant
de forma decidida i ferma en aquests mecanismes a
través del Centre ADR per tal de convertir l’ICAB en
un referent a nivell mundial, va exposar la degana.
En aquest sentit la degana va fer èmfasi en el fet
que durant el mes d’abril de 2020 es va posar en
marxa, conjuntament amb el Tribunal Arbitral de Barcelona, el servei Fast-Track amb la pretensió de ser
una via ràpida per a la resolució de conflictes entre
empreses i particulars que precisen d’una solució
immediata, que satisfà les controvèrsies de les
parts en una mitjana de 36 dies.
Aposta forta per la internacionalització de l’advocacia
La degana del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de
2021 també va afirmar que durant l’any 2020 s’havia
reforçat la presència de l’ICAB en les principals organitzacions internacionals, participant en diferents
webinars amb els més destacats experts a nivell
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mundial amb la finalitat de facilitar a l’advocacia
de Barcelona la possibilitat d’ establir contactes
professionals, fer networking i crear sinergies. En
aquest sentit, l’ICAB ha treballat en l’organització
d’Opening Sessions de la que serà la vint-i-setena
edició del World Law Congress, que reuneix a més
de 2.000 prestigiosos juristes de tot el món.
Servei d’Ocupació i Orientació Professional
En l’actual context de canvi i transformació del món
laboral, l’ICAB ha continuat fent una aposta forta pel
Servei d’Ocupació i Orientació Professional per tal
de facilitar el contacte dels advocats i les advocades amb despatxos i empreses per tal d’ajudar-los
a cercar feina, impulsar noves oportunitats laborals
i facilitar les eines per tal que l’advocacia es pugui
adaptar als nous paradigmes i models de negoci.
Funció social de l’advocacia
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha estat
treballant per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides i s’ha compromès a assolir l’Objectiu Nº 5
sobre Igualtat de Gènere, el Nº 16 relatiu a Pau,
Justícia i Institucions sòlides, el Nº 13 (Acció pel
Clima), el Nº 14 (Vida Submarina) i el Nº 15 (Vida
d’Ecosistemes Terrestres) de l’Agenda 2030 de
NNUU.
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les dones Advocades i juristes; finalitat a la qual
respon el Women Business and Justice European
Forum, un projecte consolidat que compta ja amb
3 edicions; l’obertura d’un canal de Denúncies perquè les Advocades puguin posar en coneixement
de l’ICAB situacions que es consideren discriminatòries; l’impuls d’un nou Protocol de Suspensions
d’actuacions judicials per coincidència amb la maternitat, paternitat i altres supòsits, i la creació d’un
distintiu de qualitat per aquells despatxos compromesos amb la igualtat i la conciliació; entre altres
moltes accions.
L’anterior degana també va recordar que el Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona va ser pioner en implantar un Pla d’Igualtat i per això creu que l’advocacia
barcelonina s’ha de sentir orgullosa de què l’ICAB
sigui un model de referència. Amb aquest esperit la
Junta de Govern continuarà treballant amb vocació
de servei, amb les energies i la passió pel dret que
ens va motivar a presentar-nos i a defensar el nostre
programa. Seguirem dedicant-hi el temps, la il·lusió
i l’esforç necessaris per fer créixer el prestigi de
l’advocacia de Barcelona, va concloure la degana.

La igualtat, un objectiu social
En el seu discurs durant l’assemblea l’anterior degana també va assenyalar que la igualtat efectiva entre
homes i dones ha estat per a la Junta de Govern
del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021, una
premissa fonamental. Per aquest motiu va afirmar
que s’ha treballat en les accions que formen part
del Pla d’Igualtat 2018-2021 de la Corporació, que
no només se centra en l’estructura laboral interna
de l’ICAB, sinó que també va dirigit a les persones
col·legiades i a la societat en el seu conjunt.

Per últim la degana del 13 de juliol de 2017 al 19
d’abril de 2021, va agrair l’esforç de tots els companys i companyes que col·laboren i treballen en
l’òrbita del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona -a
tots els Departaments, a totes les Comissions i a
totes les Seccions- la responsabilitat i el compromís
que han mostrat, malgrat les dificultats dels últims
mesos, per garantir la continuïtat dels serveis que
presta la nostra Corporació, no només en interès
de les persones col·legiades, sinó també en benefici de la ciutadania. A continuació va intervenir
el Tresorer, del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de
2021 Josep M. Balcells, per tal d’informar sobre la
liquidació pressupostària del 2020 així com del pressupost per al 2021.

En aquest sentit, la degana del 13 de juliol de 2017
al 19 d’abril de 2021 va considerar que la perspectiva de gènere és avui més necessària que mai, sent
un dels principals eixos del Pla d’Igualtat de l’ICAB,
que s’ha desplegat a través d’accions molt concretes com per exemple l’elaboració d’un Protocol de
llenguatge inclusiu i l’ús d’imatges coherents amb
la diversitat pròpia d’un col·lectiu com l’advocacia;
l’impuls d’accions per lluitar contra la Violència de
Gènere; visibilitzar el talent femení i l’aportació de

Després d’un torn d’intervencions es van efectuar
les votacions sobre l’aprovació de la gestió i liquidació de 2020 i sobre el pressupost per a l’exercici
2021. El secretari de la Junta de govern de l’ICAB,
del 13 de juliol de 2017 al 19 d’abril de 2021, Jesús
Sánchez, va donar la paraula al defensor de la persona col·legiada, Joan Maria Xiol, qui va presentar la
memòria de la seva actuació durant el 2020.Finalitzada aquesta intervenció es va donar un nou torn de
paraula als col·legiats i col·legiades.
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PROCLAMADES 5
CANDIDATURES PER
A LES ELECCIONS A
L’ICAB DEL 3 DE JUNY
CONVOCATÒRIA
D’ELECCIONS PER AL 3
DE JUNY DE 2021 PER
RENOVAR LA JUNTA DE
GOVERN
De conformitat amb els articles 92 i 93 dels Estatuts col·
legials i altres normes concordants, la Junta de Govern
provisional, en sessió de 21 d’abril de 2021, va acordar
convocar eleccions per al 3 de juny de 2021, amb la
finalitat de proveir els càrrecs de degà o degana, de vice·
degà o vicedegana, de secretari o secretària i de tretze
diputats o diputades.
Són persones electores totes les persones col·legiades
que el dia de la convocatòria de les eleccions no esti·
guin inhabilitades. La condició d’exercent o no exercent
també s’ha de referir al dia de la convocatòria.

El comitè electoral ICAB 2021, reunit en sessió de 14 de
maig va proclamar els candidats i candidates a les elec·
cions que se celebraran el proper 3 de juny.
Un total de cinc candidatures s’han presentat per parti·
cipar en les eleccions que el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona ha convocat. Per segon cop en la història de la
Corporació es renova la totalitat de la Junta de Govern,
formada pels càrrecs de degà/na, vicedegà/na, secreta·
ri/a i tretze diputats/des. El mandat per a cadascun dels
càrrecs és de 4 anys.
De les cinc candidatures proclamades, tres opten a tots
els càrrecs i dues a alguns dels càrrecs electes.
A continuació facilitem el llistat de les candidatures per
ordre de presentació al registre del Col·legi de l’Advoca·
cia de Barcelona

CANDIDATURA CONJUNTA
Degana:
Vicedegà:
Secretari:
Diputats/Diputades:

Mª Eugènia Gay Rosell
Jesús Mª Sánchez García
Joaquim de Miquel Sagnier
Montse Pintó Sala
Miquel Queralt Cabeza
Frederic Munné Catarina
Rosa Isabel Peña Sastre
Yvonne Pavía Lalauze
Ramón Ángel Casanova Burgués
Carles García Roqueta
Núria Flaquer Molinas
Susana Ferrer Delgadillo
Carmen Valenzuela Hidalgo
Mireia Ramon Rona
Paz Vallés Creixell
Albert Carles Subirats
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CANDIDATURA CONJUNTA

CANDIDATURA INDIVIDUAL

Degà:
Vicedegana:
Secretària
Diputats/Diputades:

Diputat:

Gonçal Oliveros Layola
Anna Boza Rucosa
Mireia Casals Isart
Joana Badia Rion
Sergi Blàzquez Quevedo
Sandra de la Iglesia Colet
Ramon Estebe Blanch
Antoni Ferré Mestre
M. Francisca López-Pinto Bosch
M. Assumpció Martínez Rogés
Lluís Mestres Nualart
Christian Navarro Díaz
Pol Olivet Rivera
Núria Sánchez March
Elpidio José Silva Pacheco
M. Teresa Vallverdú Baró

CANDIDATURA INDIVIDUAL
Degà:

Josep M. Paños Pascual

David Neila Pérez

CANDIDATURA CONJUNTA
Degana:
Vicedegà:
Secretària
Diputats/Diputades:

Vanessa González Fornas
José Delgado Rodríguez
Concepcion Cortés Pablo
Pedro García Salinas
Jannett Frias Fernández
Maria Yolanda Rodríguez Leonis
Ana Maria Moreno Ciércoles
Angelina del Pino García
Ángel González Sarrate
José Amigo Mosteirin
Roman Meseguer Caraltó
Ignacio Cánovas Canalda
Juan Antonio Fuertes Feliu
Inés Jovita Santamaria Flores
Mª Ángeles Valbuena Merino
José Luis Ferrer Galve

LA JUNTA INFORMA

• Delegació d’Arenys de Mar.- C/ Auterive, s/n (Edifici
Jutjats).
• Delegació de Badalona.- C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
• Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà.- Ciu·
tat de la Justícia, edifici H, 3a planta Av. Carrilet 2 de
L’Hospitalet de Llobregat.
• Delegació de Gavà.- Plaça Batista i Roca, s/n (Edifici
Jutjats).
• Delegació d’Igualada.- Passeig de Mossèn Jacint Verda·
guer, 113 (Edifici Jutjats).
• Delegació del Prat de Llobregat.- Plaça de l’Amistat,
1(Edifici Jutjats).
• Delegació de Sant Boi de Llobregat.- C/ Carles Martí i
Vila, 2-4 (Edifici Jutjats).
• Delegació de Santa Coloma de Gramenet.- Passeig
Salzereda, 15-18 (Edifici Jutjats).
• Delegació de Vilafranca del Penedès.- Avinguda Europa,
10 (Edifici Jutjats).
• Delegació de Vilanova i la Geltrú.- Ronda Ibèrica, 175
(Edifici Jutjats).

DATES, LLOCS I
HORARIS DE VOTACIÓ
Jornada electoral: 3 de juny
Més de 24.000 persones col·legiades estan convocades
a les urnes. Durant la jornada electoral del dijous 3 de
juny, les persones electores podran emetre el seu vot de
forma presencial a la seu del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (Mallorca 283) entre les 9 h i les 21 h.
El 3 de juny es podrà votar també a la Ciutat de la Jus·
tícia (Gran Via de les Corts Catalanes 111, edifici P, 1a
planta) i a la seu de 10 de les Delegacions de l’ICAB en
l’horari de 9 h a 14 h.

Delegació de Berga: 1 de juny
De conformitat amb els acords de la Junta de Govern
provisional de 13 de maig i del Comitè Electoral ICAB
2021 de 12 de maig, les votacions presencials a la De·
legació de Berga tindran lloc el dimarts 1 de juny, de 9 a
14 h, a la seu de la Delegació C/Progamari Lliure, 5 (Edi·
fici Jutjats), per ser festa local el de 3 de juny.
Vot anticipat: 1 i 2 de juny
Els dies 1 i 2 de juny es podrà emetre el vot presencial
de manera anticipada a la seu central del Col·legi (Mallor·
ca 283, Barcelona), entre les 13 i les 20 h.
També s’ha pogut votar per correu.
L’ICAB ha pres totes les mesures sanitàries vigents per
tal que les eleccions es desenvolupin garantint la segu·
retat necessària en relació a la COVID-19.

ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICAB

JUNY DE 2021

1 JUNY

VOT ANTICIPAT
SEU CENTRAL ICAB

1 JUNY

VOTACIÓ A LA

DELEGACIÓ DE BERGA

(Mallorca, 283, Barcelona)

SEU DELEGACIÓ

13 a 20 h.

9 a 14 h.

2 JUNY

VOT ANTICIPAT
SEU CENTRAL ICAB
(Mallorca, 283, Barcelona)

13 a 20 h.

3 JUNY

JORNADA ELECTORAL
VOTACIONS A:

SEU CENTRAL ICAB. (Mallorca, 283, Barcelona)
9 a 21 h.
SEU ICAB CIUTAT DE LA JUSTÍCIA.
(Edifici P 1a planta)

9 a 14 h.

SEU 10 DELEGACIONS

(Arenys de Mar - Badalona – L’Hospitalet de Llobregat - Gavà –
Igualada – Santa Coloma de Gramenet - Sant Boi de Llobregat –
El Prat de Llobregat- Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú)

9 a 14 h.

EL TEU VOT COMPTA

JORDI MESTRE, PRESIDENT DEL
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
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“És indispensable salvar la
temporada turística estival
d’aquest any 2021 per poder
mantenir també el prestigi de
Barcelona com a destinació”
Text: Roser Ripoll | Laila Nekhaich

Ha passat un any ja de la pandèmia i les mesures
establertes per fer front a la COVID-19 han afectat a la mobilitat de les persones de manera que
ha influit greument el turisme de Barcelona i les
pernoctacions. Quin balanç fan de la situació del
sector després d’aquest primer any?
Malgrat que els establiments van poder tornar a obrir
a partir de cert moment, el sector hoteler, conjuntament amb l’oci nocturn i les agències de viatge,
som el sector més afectat per aquesta crisi, ja que
les mesures i restriccions sanitàries que s’han anat
aplicant han impossibilitat i anul·lat pràcticament tota
la nostra activitat.
L’any 2020 les ocupacions hoteleres van ser realment
dramàtiques, nul·les òbviament durant els mesos de
tancament i, oscil·lant entre un 10% i un 15% la resta
d’aquests, amb caigudes de preus que van arribar fins
al 60%.

Ateses les circumstàncies, el 75% dels hotels de
Barcelona s’han mantingut tancats fins a dia d’avui,
amb molts establiments que van intentar obrir però
van haver de tornar a tancar per la inactivitat.
En aquest context, els hotelers de Barcelona hem
perdut el 95% de la nostra facturació, aproximadament uns 1.650 milions d’euros.
Els governs i les administracions els han ofert
ajudes suficients per superar la situació?
El sector hoteler porta 12 mesos sense activitat ni ingressos, però amb despeses fixes. Hem reiterat les
nostres peticions a les administracions pertinents,
però durant tot aquest temps han mirat cap a una
altra banda i no hem rebut el seu suport ferm.
Les ajudes plantejades fins al moment en termes laborals i econòmics són, a totes llums, insuficients per
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fer front a les necessitats reals. De fet, les proposades
fins ara són falses ajudes, que empenyen a les empreses cap a un endeutament encara més gran.
Si no arriben ajudes efectives i mesures que propiciïn
una reactivació de la mobilitat internacional, malauradament molt aviat veurem tancaments i acomiadaments al
nostre sector.
De fet, la passivitat de les administracions està posant
en risc la viabilitat d’un sector clau i estratègic per Barcelona que representa el 5% del PIB; genera milers de
llocs de treball; aposta per la qualitat i la sostenibilitat
turística per sobre de la quantitat; afavoreix la cohesió
social; fomenta la innovació a la indústria turística; és una
peça clau a l’hora d’atraure grans esdeveniments i, és
palanca per a la dinamització de noves activitats.
Els aldarulls que s’han produït arran de la detenció
de Pablo Hasél han danyat la imatge de Barcelona
de cara al turisme? Aquest mal té remei? Vostè que
proposa per a millorar-ho?
La nostra entitat va condemnar i rebutjar fermament els
actes vandàlics que van tenir lloc a Barcelona. Així mateix, vàrem reclamar que es posin els recursos necessaris per garantir que no tornin a succeir.
Considerem inadmissible que les administracions competents no mostressin una postura i una actitud ferma i
inequívoca en contra d’aquests fets així com, un suport
sense fissures vers els cossos de seguretat.
Creiem que aquesta actitud passiva i ambigua de les
administracions priva als ciutadans i al teixit empresarial
del seu dret i les seves garanties de seguretat i, per tant,
exigim màxima responsabilitat política per no permetre
que es tornin a produir.
Les vacunacions van avançant tot i que potser a un
ritme més lent dels que s’esperava inicialment. Quines
expectatives tenen de cara a la temporada estiuenca?
El procés de vacunació a Espanya i Catalunya s’ha
d’accelerar. L’objectiu ha de ser arribar a l’estiu amb
bona part de la població vacunada per garantir la seguretat sanitària de la destinació. És indispensable salvar
la temporada turística estival d’aquest any 2021. Si no
s’aconsegueix salvar mínimament la campanya turística
d’aquest estiu, serà la ruïna per a totes les empreses
vinculades, directa o indirectament a aquesta indústria.
Tornarà a ser un any perdut amb el greuge que, a més,
comportarà la caiguda del prestigi de la destinació.
Com canviaran les dinàmiques del sector i el perfil
del visitant després de la Covid-19?
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El nostre ha estat sempre un posicionament que ha tingut com a premissa principal la qualitat i la sostenibilitat,
apostant per aquell perfil de visitant que pernocta a la
ciutat i que per tant, pot generar i aportar més elements
positius al conjunt de la societat barcelonina, amb un retorn econòmic i social cap a l’entorn molt més destacat i
rellevant que el que repercuteix un visitant de dia.
Així mateix, apostant i lluitant per la captació d’aquells
grans esdeveniments que han de comportar un benefici
clar per Barcelona, en forma d’arribada de noves empreses, indústries, talent o centres formatius. Els exemples els tenim clars en el passat, present i futur, amb la
celebració a la nostra ciutat de grans cites com el Mobile
World Congress (MWC), l’Integrated Systems Europe
(ISE), SeaFood Expo, el Congrés de Cardiologia, etcètera, que han derivat en un fort i positiu impacte a la ciutat.
Val a dir, que tots ells han tingut un condicionant en
compte a l’hora de triar Barcelona com a seu: la qualitat i
dimensió de la nostra planta hotelera.
Seguirem apostant per aquesta via, adaptant-nos a les
noves circumstàncies que es vagin produint, fent prevaldre l’excel·lència en el servei i la cura i l’atenció dels
nostres clients i del nostre personal.
Com veu el futur del món hoteler en un parell
d’anys? Creu que es recuperaran les pèrdues monetàries?
Barcelona destaca per la seva extraordinària projecció
cosmopolita i dinàmica: com una destinació de qualitat
i sostenible; amb un pols humà dinàmic fruit de l’encaix
entre veïns i visitants; amb una inèrcia positiva producte
de les activitats i grans esdeveniments que hi tenien lloc;
generadora de negoci i receptora de talent; font inesgotable de creació cultural en totes els seves vessants;
referent gastronòmica i, inqüestionable ciutat vinculada a
l’esport, entre d’altres aspectes.
Tenim plena confiança i treballarem de valent per aconseguir que, un cop superat aquest dramàtic moment
social, sanitari i econòmic, la nostra destinació, la nostra
indústria turística i el nostre sector hoteler continuïn estant entre les capdavanteres a nivell internacional.
Quina és la relació del gremi amb l’advocacia?
La nostra entitat manté una estreta vinculació amb
l’àmbit jurídic, atès que en el desenvolupament de les
nostres funcions és imprescindible la col·laboració i
l’assessorament especialitzat dels serveis jurídics, donat
que som un sector molt regulat i afectat transversalment
per moltes i diferents regulacions i normatives, tant en
l’àmbit local, autonòmic, estatal com en l’europeu.

Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

SELECCIÓ DE NORMATIVA
DIVERSA (DEL 17 DE FEBRER
AL 28 D’ABRIL):
Ley 1/2021, de 24 de marzo,
de medidas urgentes en materia
de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de genero.
BOE núm. 72 25/03/2021
Ley 3/2021, de 12 de abril,
por la que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos
derivados de la COVID-19. BOE
núm. 88 13/04/2021
Ley 4/2021, de 12 de abril,
por la que se regula un permiso
retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios
esenciales con el fin de reducir
la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra
la COVID-19. BOE núm. 88
13/04/2021
Ley 5/2021, de 12 de abril,
por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y otras normas
financieras, en lo que respecta al
fomento de la implicación a largo
plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas. BOE núm. 88
13/04/2021
Ley Orgánica 3/2021, de
24 de marzo, de regulación

de la eutanasia. BOE núm. 72
25/03/2021
Ley Orgánica 4/2021, de 29
de marzo, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, para el
establecimiento del régimen
jurídico aplicable al Consejo
General del Poder Judicial en
funciones. BOE núm. 76 30/03/2021
Ley Orgánica 5/2021, de 22
de abril, de derogación del artículo
315 apartado 3 del Código Penal.
BOE núm 97 23/04/2021
DECRET LLEI 6/2021, de 9
de febrer, de mesures de caràcter
organitzatiu en els àmbits sanitari,
i penitenciari i de justícia juvenil.
DOGC núm. 8339 11/02/2021
DECRET 7/2021, de 9 de
febrer, sobre el procediment de
tramesa telemàtica a l’Agència
Tributària de Catalunya de
documents autoritzats a les notaries
de Catalunya. DOGC núm. 8339
11/02/2021
DECRET 8/2021, de 9 de febrer,
sobre la transparència i el dret
d’accés a la informació pública.
DOGC núm. 8339 11/02/2021
DECRET LLEI 8/2021, de
16 de febrer, pel qual s’adopten
mesures organitzatives per a
l’execució de l’estratègia de
vacunació a Catalunya enfront de

la COVID-19 i es modifica l’article 2
del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.
DOGC núm. 8343 17/02/2021
Real Decreto 141/2021, de 9
de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de asistencia jurídica
gratuita. BOE núm. 59 10/03/2021
Real Decreto 118/2021, de 23
de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 53/2013, de 1 de
febrero, por el que se establecen
las normas básicas aplicables
para la protección de los animales
utilizados en experimentación y
otros fines científicos, incluyendo la
docencia. BOE núm. 47 24/02/2021
Real Decreto-ley 4/2021,
de 9 de marzo, por el que se
modifican la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, y el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, en relación
con las asimetrías híbridas. BOE
núm. 59 10/03/2021
Real Decreto 144/2021, de 9
de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 221/2008, de 15
de febrero, por el que se crea y
regula el Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las
Empresas. BOE núm. 60 11/03/2021
Real Decreto 150/2021, de 9
de marzo, por el que se aprueba
el Programa anual 2021 del Plan
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Estadístico Nacional 2021-2024.
BOE núm. 63 15/03/2021
DECRET LLEI 10/2021, de 23
de febrer, de mesures urgents de
caràcter tributari i financer. DOGC
núm. 8349 24/02/2021
Real Decreto 135/2021, de 2
de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogacía
Española. BOE núm. 71 24/03/2021
Real Decreto 137/2021, de 2
de marzo, por el que se establecen
disposiciones específicas para la
tramitación de procedimientos
sancionadores en comercio y
sanidad exterior, en materia de
sanidad vegetal, y de sanidad y
protección animal. BOE núm. 71
24/03/2021
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Real Decreto 203/2021, de 30
de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público
por medios electrónicos. BOE
núm. 77 31/03/2021
Decreto-ley 6/2021, de 9 de
febrero, de medidas de carácter
organizativo en los ámbitos sanitario
y penitenciario y de justicia juvenil.
BOE núm. 67 19/03/2021
Decreto-ley 10/2021, de 23 de
febrero, de medidas urgentes de
carácter tributario y financiero.
BOE núm. 67 19/03/2021
Acuerdo Internacional en
materia de fiscalidad y protección de
los intereses financieros entre el Reino

de España y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en relación
con Gibraltar, hecho ad referendum en
Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.
BOE núm. 62 13/03/2021
RESOLUCIÓ JUS/362/2021,
de 9 de febrer, per la qual s’inscriu al
Registre de col·legis professionals
de la Generalitat de Catalunya
el Reglament de procediment
disciplinari del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
DOGC núm. 8343 17/02/2021
RESOLUCIÓ JUS/454/2021,
de 18 de febrer, per la qual s’inscriu
al Registre de col·legis professionals
de la Generalitat de Catalunya el
Reglament del Comitè de Normativa
i Ètica Professional del Col·legi
d’Economistes de Catalunya. DOGC
núm. 8350 25/02/2021

Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Acuerdo de 21 de enero
de 2021, de la Comisión
Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se
publica el Acuerdo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, relativo a
las normas sobre composición,
funcionamiento y reparto de
asuntos de la Sala de lo Civil y
Penal. BOE núm. 52 02/03/2021
Acuerdo de 27 de enero de
2021, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el
Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, relativo a las
normas sobre composición,
funcionamiento y reparto de
asuntos entre las secciones de
la Sala de lo Social. BOE núm.
52 02/03/2021
Orden JUS/187/2021,
de 1 de marzo, por la que se
concede una subvención
directa al Consejo General
de la Abogacía Española en
materia de prestación de
asistencia jurídica gratuita, para
el ejercicio presupuestario 2021.
BOE núm. 54 04/03/2021
Orden PCM/188/2021,
de 2 de marzo, por la que
se convoca la prueba de
evaluación de aptitud
profesional para el ejercicio
de la profesión de Abogado/a
para el año 2021. BOE núm. 54
04/03/2021

ORDRE VEH/49/2021, d’1
de març, per la qual s’aproven
els criteris d’ocupació dels
immobles d’ús administratiu de la
Generalitat de Catalunya. DOGC
núm. 8356 04/033/2021
Circular 1/2021, de 8 de
abril, de la Fiscalía General
del Estado, sobre los plazos
de la investigación judicial
del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. BOE
núm. 95 21/04/2021
ANUNCI pel qual es fa pública
la convocatòria i les bases de
259 places d’agent de la Guàrdia
Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició
lliure (exp. 33/2019). DOGC nº
8361 10/03/2021
RESOLUCIÓ
EMC/671/2021, de 5 de març,
de segona ampliació de l’import
màxim inicial de la dotació
pressupostària corresponent a
la Resolució EMC/3015/2020, de
20 de novembre, per la qual es
fa pública la convocatòria per
a la concessió de subvencions
a autònoms i empreses del
sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19
(ref. BDNS 534914) (DOGC núm.
8280, de 25.11.2020). DOGC
núm. 8362 11/03/2021
RESOLUCIÓ per la
qual s’aproven les bases

reguladores per a la concessió
d’ajuts extraordinaris per a
organitzadors d’activitats firals
afectats econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19.
DOGC núm. 8362 11/03/2021
Resolución de 25 de
marzo de 2021, del Congreso
de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación
del Real Decretoley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de
la COVID-19. BOE núm. 76
30/03/2021
Resolución de 30 de
marzo de 2021, de la Agencia
Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que
se modifica la de 19 de junio de
2020, por la que se establece el
listado de los medicamentos
considerados esenciales en la
gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID19, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 19.1 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y
coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. BOE núm. 91
16/04/2021
Resolución de 8 de abril
de 2021, de la Subsecretaría,
por la que se publica la
Resolución de 29 de marzo de
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2021, conjunta de la Dirección
General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública y de la Dirección
General del Catastro, por la
que se aprueban las normas
técnicas para la incorporación
de la representación gráfica
de inmuebles en documentos
notariales. BOE núm. 90
15/04/2021
RESOLUCIÓ SLT/1088/2021,
de 16 d’abril, per la qual es
prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19
al territori de Catalunya. DOGC
núm. 6389 19/04/2021
CORRECCIÓ D’ERRADES al
Decret llei 5/2021, de 2 de febrer,
pel qual s’aproven mesures
urgents per a la implementació
i gestió dels fons procedents
del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència i del fons REACTEU
per a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el
seu sector públic (DOGC núm.
8333, de 4.2.2021). DOGC núm.
8374 26/03/2021
RESOLUCIÓ per la qual
s’obre la convocatòria per a
la concessió de subvencions
en l’àmbit de les activitats
dels parcs infantils privats
i l’oci nocturn, afectats
econòmicament per les
mesures de tancament
decretades per pal·liar els
efectes de la COVID-19 (ref.
BDNS 554699). DOGC núm. 8374
26/01/2021
Orden INT/229/2021, de 8
de marzo, por la que se establece
el procedimiento para el
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pago por los sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente
de la tasa por anotación del
resultado de la inspección
técnica de vehículos. BOE núm.
63 15/03/2021
Orden HAC/248/2021, de 16
de marzo, por la que se aprueban
los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio
2020, se determinan el lugar,
forma y plazos de presentación
de los mismos, se establecen
los procedimientos de obtención,
modificación, confirmación y
presentación del borrador de
declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para
la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos.
BOE núm. 66 18/03/2021
Orden JUS/288/2021,
de 25 de marzo, por la que se
regula el procedimiento de
notificación de sustancias y
mezclas químicas al Instituto
Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses. BOE núm. 74
27/03/2021
Orden DEF/293/2021, de
17 de marzo, por la que se crea
el nuevo Portal de Cultura de
Defensa y se aprueba su marco
de gobierno y gestión. BOE núm.
75 29/03/2021

Orden HAC/342/2021, de 12
de abril, por la que se aprueba el
modelo 234 de «Declaración de
información de determinados
mecanismos transfronterizos

de planificación fiscal», el
modelo 235 de «Declaración
de información de
actualización de determinados
mecanismos transfronterizos
comercializables» y el modelo
236 de «Declaración de
información de la utilización
de determinados mecanismos
transfronterizos de
planificación fiscal». BOE núm.
88 13/04/2021

Orden INT/361/2021, de 15
de abril, por la que se mantienen
los controles en la frontera
interior terrestre con Portugal,
restablecidos con motivo de
la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. BOE
núm. 92 17/04/2021

Orden SND/363/2021, de 16
de abril, por la que se prorroga
la Orden SND/181/2021, de 2 de
marzo, sobre las condiciones
de cuarentena a las que
deben someterse las personas
procedentes de países de
riesgo, durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. BOE núm. 92
17/04/2021

Orden CUD/364/2021,
de 15 de abril, por la que se
adecúa la fracción de costes
indirectos asociados a la
actividad subvencionada en las
convocatorias de subvenciones
a otorgar en régimen de
concurrencia competitiva por el
Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música O.A.,
para hacer frente al impacto
de la COVID-19. BOE núm. 92
17/04/2021

XAVIER BERNADÍ, DIRECTOR GENERAL
DE DRET I D’ENTITATS JURÍDIQUES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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“Som més a prop de comptar
amb un Codi civil complet,
rigorós i avançat”
Text: Roser Ripoll

Quins han estat els principals objectius i projectes
que ha dut a terme com a director general de Dret i
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya?
Estar al front d’aquesta Direcció General és un privilegi
per a qualsevol jurista. Les atribucions que té en el món
del Dret són àmplies i variades i exigeixen conèixer i aplicar tant el dret públic com el dret privat. Els objectius han
estat diversos. En primer lloc, hem prosseguit la tasca de
desenvolupar el nostre Dret civil, sobretot amb l’aprovació
de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.
Som més a prop de comptar amb un Codi civil complet,
rigorós i avançat. Sovint hem sentit que posàvem el Dret
al servei de les persones, per exemple, quan vàrem
crear el Registre de parelles estables de Catalunya, que
dona accés a drets i prestacions diverses i on avui tenim
inscrites prop de 60.000 parelles, o quan hem impulsat
la regulació que facilita la contenció de les rendes del
lloguer, que va cristal·litzar amb la Llei 11/2020, del 18 de
setembre. També hem pogut contribuir a la millora de la
transparència i la integritat pública, per mitjà de la creació
del Registre de grups d’interès de Catalunya (el quart mundial, en nombre de grups inscrits –més de 3.900-, només
per darrere dels registres de lobbys de la Unió Europea,
dels Estats Units i del Canadà) i d’implantar la idea, tant
entre els directius públics com entre els grups d’interès,
que els contactes entre els uns i els altres han de ser
públics. Avui, fins i tot l’ICAB i el Consell de l’Advocacia
de Catalunya estan registrats com a grups d’interès, cosa
que ens sembla exemplar i que agraïm. En l’àmbit de les
associacions, les fundacions i les acadèmies hem tractat
de prestar el millor servei possible i de posar-les en valor.
Crec que les hem ajudat en el seu procés per actualitzar-se i per ser més responsables i transparents. En l’àmbit dels col·legis professionals, les notaries i els registres,

les nostres competències són, malauradament, més
migrades, però també hi hem treballat de valent i hi hem
mantingut una col·laboració molt fructífera, entre altres
camps, en el de la mediació. Aquesta ha estat una de les
meves principals apostes: potenciar al màxim la mediació
i altres mètodes de gestió i resolució de conflictes, sovint
molt més adequats que tractar de fer-hi front per la via
judicial.
És vicepresident de la comissió de codificació de Catalunya. S’està treballant en alguna nova regulació de
millora del codi civil de Catalunya?
La Comissió de Codificació –òrgan col·legiat integrat per
acadèmics, advocats, notaris i altres juristes experts- és
un òrgan relativament poc conegut, però de vital importància per al desplegament del nostre Dret privat. Ha
treballat de valent, tant en l’etapa del conseller Carles
Mundó com en l’etapa de la consellera Ester Capella,
en ambdós casos sota la direcció de Joan Carles Ollé,
exdegà del Col·legi de Notaris. En aquests moments
la Comissió té enllestit un avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil, pel qual s’introdueixen diverses
millores per potenciar la mediació, la feminització formal
i substantiva del Codi i en l’àmbit successori. També ha
avançat molt en la transposició de la Convenció de Nova
York sobre els drets de les persones amb discapacitat
al nostre ordenament civil, així com en la regulació del
contracte d’arrendament de bens, inclòs l’arrendament
d’habitatges, dos projectes d’una gran rellevància que
poden veure la llum durant aquesta 13a legislatura. Però
la seva feina no acaba aquí, ja que també té en examen
la regulació de les fonts no contractuals de les obligacions (llibre sisè, títol tercer), així com la revisió i actualització dels llibres tercer (persona jurídica) i cinquè (drets
reals) del Codi civil de Catalunya.
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Com valora la parada quasi total –excepte per aquelles
diligències considerades urgents i inajornables- durant
tres mesos de l’Administració de Justícia durant la
COVID-19?
La valoro negativament. L’Administració de justícia és un
pilar essencial de l’Estat, en el seu doble vessant de poder
i de servei públic, i té confiada la virtualitat d’un dret fonamental igualment essencial com ho és la tutela judicial
efectiva, de forma que mai no hi pugui haver indefensió.
L’aturada va posar en risc aquest dret i aquesta missió
institucional, igual que la paralització dels procediments
administratius, també decretada amb la declaració de l’estat d’alarma, va posar en risc la missió de l’Administració
de servir els interessos generals. Són decisions que fan
pensar molt, que posen en relleu la debilitat de les nostres
institucions i que espero que no es repeteixin. A mi, personalment, em van avergonyir.
Creu que en un futur l’administració pugui arribar
a desenvolupar-se en un terreny 100% digital, és a
dir que les administracions com a tal no existeixin
físicament a causa dels potencials de la intel·ligència
artificial?
Ni ho crec ni ho vull: el factor humà em sembla imprescindible. És clar que avançarem molt en aquest terreny i
també comencem a veure’n clarament els avantatges i els
riscos. Estem davant d’un gran repte polític, jurídic i social:
fer-ho i fer-ho aviat, però fer-ho bé. I l’experiència no és gaire
afalagadora: la denominada administració electrònica, que
vàrem propugnar com un gran avantatge per als ciutadans,
ens ha portat molts beneficis, però en molts casos s’ha
convertit en un autèntic maldecap per aquests ciutadans,
per culpa d’un mal disseny o d’un mal funcionament tècnic. No m’estranyaria que aviat es comenci a teoritzar i a
reivindicar el dret dels ciutadans al contacte presencial o a
la tramitació en paper. Això sí, el progrés tecnològic exigeix
molts canvis a qualsevol organització i a l’Administració en
particular. I no únicament ni principalment a nivell tècnic,
sinó sobretot a nivell humà: adaptar la nostra estructura de
llocs de treball, formar i actualitzar els coneixements i les
habilitats dels servidors públics, captar i retenir talent...
S’ha creat un grup específic per a analitzar l’afectació
sobre els drets fonamentals de la pandèmia? Quines
són les principals conclusions que s’han extret?
En aquests moments estem tancant aquest informe amb
el grup d’experts designat pel Departament de Justícia. La
primera conclusió a què vàrem arribar és que per fer front
a la pandèmia no era necessària ni la declaració de l’estat
d’alarma ni centralitzar-ne la gestió, com després s’ha
demostrat. De forma més general els drets i les llibertats
són molt difícils d’assolir i molt fàcils de perdre i que hem
d’enfortir la nostra cultura democràtica, ja que la por o
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els riscos per a la vida o la salut ens inclinen amb massa
facilitat a limitar o renunciar als nostres drets.l, destacaria,
recordant Dworkin, que ens hem de prendre seriosament
els drets fonamentals. Cal tenir clar què és un dret, quines
classes de drets i llibertats tenim, quina importància
relativa tenen i en quins supòsits i amb quines condicions es poden limitar o suspendre. Això ens fa concloure
que, al costat dels experts en salut i en seguretat pública,
els òrgans encarregats de gestionar les emergències
també han de comptar necessàriament amb la perspectiva i l’expertesa dels juristes. Ens falta cultura de drets,
aquesta potser és una de les conclusions més importants
i preocupants.
Perquè va estudiar dret?
Vaig estudiar Dret perquè tenia força interioritzat el sentiment de justícia –o, almenys, d’indignació davant les injustícies-. A casa o a l’escola em deien sovint que era l’advocat
dels pobres per aquesta inclinació a sortir en defensa de
germans, companys, amics i coneguts. I també perquè em
semblava una formació relacionada o propera amb la política, que sempre m’ha atret molt.
Es va plantejar en algun moment exercir l’advocacia?
Sí, en algun moment m’ho havia plantejat, concretament
en l’àmbit del Dret administratiu i de l’urbanisme, que
m’havien atret especialment. Però la meva vocació pública
era molt més forta i em va portar ben aviat a treballar a l’Administració de la Generalitat i, posteriorment, a la Universitat, on vaig ser professor de Dret administratiu a temps
complet, durant una dècada, i em vaig doctorar, abans de
tornar a tenir responsabilitats governamentals.
Com va viure la pandèmia? Ha extret algun aprenentatge arran de l’etapa de confinament?
La vaig viure com tothom, confinat, amb una barreja de
sorpresa, de preocupació i d’una certa impotència. I molt
abocat, també, a servir la ciutadania dins del meu àmbit
d’atribucions. Em sento orgullós de la feina feta: vàrem tornar a posar el Dret al servei dels ciutadans, amb regles especials i transitòries per a les associacions i les fundacions i
amb una solució legal per suavitzar la posició dels arrendataris de locals de negoci afectats pel tancament o la limitació de llurs activitats econòmiques, vàrem mantenir tots
els serveis, per via telemàtica, i vàrem apostar a fons pel
diàleg i la mediació per fer front als conflictes que sorgien i
que l’Administració de justícia no podia atendre. No parlaria
tant d’aprenentatges com de constatacions: la pandèmia
m’ha permès constatar que l’espècie humana pot arribar
a cotes sorprenents d’egoisme, però també d’entrega i de
solidaritat; que l’adversitat es pot vèncer amb determinació
i coratge; i que faríem bé per preocupar-nos més per allò
que realment ho mereix.
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Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

LA NOVA LLEI ORGÀNICA DE REGULACIÓ DE
L’EUTANÀSIA

Coordinat per Isidor Garcia

En aquest número hem cregut
convenient posar en relleu
l’aprovació d’una nova llei: la
Llei Orgànica 3/2021, de 24 de
març, de regulació de l’eutanàsia
(publicada en el BOE del 25 de
març de 2021).
Aquesta llei entra en vigor el 25
de juny de 2021, llevat del seu
article 17, que regula la creació i
composició de les Comissions de
Garantia i Avaluació, que va entrar
en vigor el 26 de març passat.
El que resulta més interessant
és assenyalar quin és l’objecte
d’aquesta regulació. La llei
regula el dret que correspon a
tota persona que compleixi les
condicions exigides, a sol·licitar i
rebre l’ajuda necessària per morir,
el procediment que s’ha de seguir
i les garanties que han d’observar.
També determina els deures del
personal sanitari que atengui
aquestes persones, definint
el seu marc d’actuació, i les
obligacions de les Administracions
i institucions concernides per
assegurar el correcte exercici del
dret reconegut en aquesta Llei.
D’altra banda, des del punt
de vista de l’àmbit subjectiu,

cal indicar que aquesta Llei és
aplicable a totes les persones
físiques o jurídiques, públiques o
privades, que actuen o es trobin
en territori espanyol.
S’estableixen els requisits
perquè les persones puguin
sol·licitar la prestació d’ajuda
per morir i les condicions per al
seu exercici. Així, tota persona
major d’edat i en plena capacitat
d’obrar i decidir pot sol·licitar
i rebre aquesta ajuda, sempre
que ho faci de forma autònoma,
conscient i informada, i que es
trobi en els supòsits de patiment
greu, crònic i impossibilitant
o de malaltia greu i incurable
causants d’un patiment físic o
psíquic intolerables. S’articula
també la possibilitat de
sol·licitar aquest ajut mitjançant
el document d’instruccions
prèvies o equivalent, legalment
reconegut, ja previst en
l’ordenament vigent.
La llei també estableix el
procediment que s’ha de seguir
per a l’execució de la prestació
d’ajuda per morir i les garanties
que s’han d’observar en
l’aplicació d’aquesta prestació.
En aquest àmbit, cal referir la
creació de les Comissions de
Garantia i Avaluació que han
de verificar de forma prèvia,
i controlar a posteriori, el

compliment de la Llei i els
procediments que n’estableix.
Aquestes Comissions s’han de
crear en totes les Comunitats
Autònomes i a les ciutats de
Ceuta i Melilla.
La llei determina les garanties
perquè tota la ciutadania pugui
accedir en condicions d’igualtat
a la prestació d’ajuda per morir,
incloent-la en la cartera comuna
de serveis del Sistema Nacional
de Salut, garantint el seu
finançament públic, però també
la seva prestació en centres
privats o, fins i tot, al domicili
particular. A més, es garanteix
la prestació sens perjudici de
la possibilitat d’objecció de
consciència per part del personal
sanitari.
També es determinen les
infraccions del que disposa
aquesta Llei, que queden
sotmeses al règim sancionador
previst en el capítol VI del títol
I de la Llei 14/1986, General
de Sanitat, sens perjudici de
les possibles responsabilitats
civils, penals i professionals
o estatutàries que puguin
correspondre.
Es regulen els recursos contra
les resolucions de la Comissió de
Garantia i Avaluació que informin
desfavorablement de la sol·licitud
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de la prestació d’ajuda per morir,
i els referits a les resolucions
sobre reclamacions que formulin
les persones a les quals el metge
responsable hagi denegat la seva
sol·licitud de prestació d’ajuda
per morir, que s’han de tramitar
pel procediment previst per a la
protecció dels drets fonamentals
de la persona en la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
S’estableix que el Consell
Interterritorial de Sistema
Nacional de Salut ha d’elaborar
-en el termini de tres mesos a
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comptar de l’entrada en vigor
de la llei-- un manual de bones
pràctiques que serveixi per
orientar la correcta posada en
pràctica d’aquesta Llei. En aquest
mateix termini ha d’elaborar
els protocols d’actuació per
a la valoració de la situació
d’incapacitat de fet del metge
responsable per obtenir la
prestació d’ajuda per morir.
En altre ordre de coses, es
modifica l’apartat 4 i s’afegeix
un apartat 5 a l’article 143 del
Codi Penal, de manera que es
tipifica que qui causi o cooperi
activament amb actes necessaris

i directes a la mort d’una
persona que patís un patiment
greu, crònic i impossibilitant o
una malaltia greu i incurable,
amb patiments físics o psíquics
constants i insuportables, per
a la petició expressa, seriosa
i inequívoca d’aquesta, serà
castigat amb la pena inferior
en un o dos graus a les
assenyalades en els apartats 2 i
3 de l’article. No obstant això, no
incorrerà en responsabilitat penal
qui causi o cooperi activament
a la mort d’una altra persona
complint el que estableix la
Llei orgànica reguladora de
l’eutanàsia.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

sones afins a aquesta causa, beneficiarà a molts nens
i nenes afectats per aquesta terrible malaltia, a més
de donar a conèixer les potents aptituds curatives dels
cavalls. L’estudi clínic el realitzen l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron i les Escoles Universitàries Gimbernat en
col·laboració amb la Fundació Federica Cerdà i l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

“CABALGANDO LA
VIDA”, MEDICINA I
CAVALLS S’UNEIXEN
PER AJUDAR ALS
NENS I NENES
SUPERVIVENTS
DEL CÀNCER
“Poder participar en aquest estudi ha estat un gran
regal per a nosaltres”, amb aquestes paraules Gemma
Castelló agraeix la participació de la seva filla Ona en
l’estudi d’hipoteràpia, “Cabalgando la Vida”, impulsat per
la Fundació Reial Club de Polo Barcelona. “Quan ens van
cridar de Vall d’Hebron per a participar en l’estudi, no
ens ho podíem creure. Ona a vegades s’aixeca cansada,
adolorida, sense ganes de res… Però la força i la il·lusió
per a venir aquí, no li falten. L’efecte de la teràpia està
sent miraculós.”
Els nens i nenes supervivents de càncer poden tenir
seqüeles derivades de la malaltia i de la teràpia oncològica a la qual han d’enfrontar-se. Amb l’objectiu de millorar
la seva qualitat de vida “Cabalgando la Vida” analitza
els beneficis de la rehabilitació assistida amb cavalls. El
projecte, impulsat per la Fundació Real Club de Polo de
Barcelona i finançat gràcies a la generositat de socis del
RCPB, col·laboradors, patrocinadors, aficionats i per-

L’estudi inclou fins ara a 20 participants de 4 a 18 anys i
la rehabilitació consisteix en 24 sessions individuals. Els
nens i nenes fan diverses activitats amb el cavall per a
estimular la memòria, l’habilitat i la motricitat, així com
millorar el seu estat d’ànim. “Durant l’estudi, analitzem
variables físiques com l’equilibri i la coordinació, i d’altres psíquiques com l’estat general de salut, l’ansietat,
depressió, estat d’ànim, sociabilitat, etc.”, destaca la Dra.
Anna Llort, adjunta del Servei d’Oncologia Pediàtrica de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón. “Tant l’experiència
de muntar a cavall i la interacció amb ell, com el propi
moviment damunt de l’animal, milloren aquests aspectes. També estem comprovant que la teràpia aporta
beneficis a nivell emocional, millorant l’autoestima i
afavorint l’estat anímic del pacient”, afegeix Anna Saló,
psicòloga del Servei d’Oncologia Pediàtrica.
“El cavall transfereix al genet el seu moviment tridimensional, permetent un treball articular i muscular des de
la pelvis a través dels isquis fins a la primera vèrtebra
cervical. Això permet que funcions propioceptives i exteroceptives siguin sol·licitades i executades al mateix
temps”, explica Teresa Xipell, fisioterapeuta i directora
d’hipoteràpia en la Fundació Federica Cerdà.
“Cabalgando la Vida” vol també divulgar els beneficis
de la simbiosi entre el cavall i l’ésser humà al llarg de
la història. “En una reunió amb la Fundació Federica
Cerdà vam decidir emprendre aquest projecte que entronca amb una llarga relació de la medicina i el cavall.
Va començar amb Hipòcrates el nom del qual significa
“Dominador de cavalls” i va continuar amb una llarga
tradició d’il·lustres practicants de la ciència mèdica que
van ponderar els beneficis de la munta a cavall per al
cos humà. Avui, les qualitats d’aquesta disciplina són ja
evidents a tot el món”, explica Emilio Zegrí, president de
la Fundació RCPB, qui reconeix que “no se’ns ocorre un
projecte més bell perquè es conegui el que ens poden
donar els nostres amics, els cavalls”.
Pots formar part d’aquesta meravellosa i il·lusionant
iniciativa fent una donació a https://www.fundacionrcpb.
com/haz-tu-donacion/

Mª EUGENIA GAY ROSELL
CANDIDATA A DEGANA

PROMESES
COMPLERTES

La nostra Junta ha complert la
pràctica totalitat del programa
electoral de fa quatre anys.
Aquestes són les principal fites.

1. Gestió transparent informant trimestralment de totes les despeses 2. Hem baixat al 50% les quotes els dos
primers anys d’exercici i a les advocades i advocats que portin 43 i 45 anys d’exercici 3. Hem negociat una nova
pòlissa d’RC que va passar de 100€/any a 50€/any 4. Formació: només en 2020 s’han realitzat més de 100
webinars gratuïts amb gairebé 50.000 assistents, s’ha superat el milió i mig d’impressions en els vídeos formatius
i s’han realitzat set congressos i jornades on i offline amb gairebé 50.000 inscrits. 5. Hem creat una nova Seu
Virtual i activat un pla de formació continua gratuïta 6. Torn d’Ofici: hem aconseguit mantenir la puntualitat en
els pagaments TOAD, hem creat un Torn de Segona Oportunitat, hem creat una app per a gestionar designes 7.
Hem defensat l’advocacia als jutjats i les institucions reivindicant la puntualitat i treballant per disposar dels
atestats policials de forma anticipada 8. Hem renovat la Comissió Normativa per ser més influents i obert canals
per cursar suggeriments d’iniciativa o modificació normativa 9. Hem creat la Comissió de Relacions
Internacionals 10. Hem creat el Centre ADR com a sistema alternatiu de conflictes 11. Hem impulsat l’horari
conciliador superant el 30% de les formacions els migdies 12. Hem promogut un pla d’igualtat, hem signat un
protocol amb el TSCAT per fer efectiva la igualtat en cas d’embaràs o durant els permisos de maternitat/paternitat
13. Hem donat suport als joves amb l’impuls d’un conveni per a la regulació dels advocats/des que treballen per
compte aliè 14. Hem impulsat l’atenció als séniors habilitant un espai específic per a ells a l’ICAB 15. Hem tancat
amb CNMC l’acord d’uns honoraris dignes 16. Hem lluitat contra les infraccions deontològiques i de
competència deslleial 17. Hem actuat en defensa de l’advocacia, la llibertat
d’expressió i la llibertat política 18. Hem potenciat la interacció entre la seu de
Barcelona i les Delegacions, especialment en matèria de formació 19. Hem
potenciat el rol del Col·legi com a punt de trobada i debat tant pels col·legiats i
col·legiades com per la societat catalana.
CANDIDATA A DEGANA Mª Eugenia Gay Rosell | CANDIDAT A VICEDEGÀ Jesús Mª Sánchez García | CANDIDAT A
SECRETARI Joaquim de Miquel Sagnier | CANDIDATS A DIPUTATS Montse Pintó Sala, Miquel Queralt Cabeza,
Frederic Munné Catarina, Rosa Isabel Peña Sastre, Yvonne Pavía Lalauze, Ramón Ángel Casanova Burgués, Carles
García Roqueta, Núria Flaquer Molinas, Susana Ferrer Delgadillo, Carmen Valenzuela Hidalgo, Mireia Ramon Rona,
Paz Vallés Creixell, Albert Carles Subirats.
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CONSULTA EL
PROGRAMA

CARA
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I REFORMA
DEL CODI PENAL

Arran de l’empresonament del cantant conegut com a
Pablo Hasél i les manifestacions que arreu del país es
van dur a terme, des de la Secció Cara a Cara de Món
Jurídic hem volgut parlar amb dos advocats penalistes

S’ha de modificar el Codi penal per tal de revisar les
penes entorn als delictes relacionats amb la llibertat
d’expressió?
JMF: La libertad de expresión es un derecho fundamental
reconocido en nuestra Constitución. El actual debate sobre
la modificación de los delitos relacionados con la libertad de
expresión, tiene desde mi punto de vista algo de hipocresía,
parece que por un lado se quieren aumentar las sanciones
en casos de hechos abominables como los relacionados
con la exaltación de la homofobia, mientras por otro lado se
pretende reducir o eliminar la penalidad en actos tales como
la exaltación del terrorismo. Lo que se requiere es un debate
profundo y un acuerdo social sobre cuáles son los límites de
la libertad de expresión y la sanción que debe corresponder a
la exaltación de los hechos delictivos.

JOSÉ MARIA
FUSTER-FABRA
Col·legiat Núm: 15.011

LS: La reforma del Codi penal en matèria d’expressió ja ha
estat formalment proposada al Congrés dels Diputats/des
per Podemos i compta amb un ampli suport de la ciutadania
i dels sectors més progressistes de la Doctrina. El nostre
Codi Penal té una sobre representació de figures obsoletes
o enfocades de manera que contradiuen els estàndards
internacionals, que perjudiquen la llibertat d’expressió. El
problema és que aquests delictes a més, s’han d’aplicar
per una judicatura que en general no ha incorporat la cultura
de drets fonamentals que hauria de presidir la interpretació
restrictiva i sensata d’aquests delictes. L’ús instrumental
de delictes com el delicte d’incitació a l’odi per a protegir
cossos policials, el delicte d’enaltiment del terrorisme per
a censurar la producció musical dissident o les querelles
per suposades calúmnies – injúries per part de sindicats de
presons contra qui exposa l’existència de maltractaments a
les presons catalanes són exemples vigents d’aquesta possibilitat d’abús, que sempre va en detriment de la denúncia

CARA
per conèixer la seva opinió sobre si cal dur a terme reformes en el Codi penal per modificar les penes entorn
als delictes relacionats amb la llibertat d’expressió.

social crítica. El més preocupant és que fins no fa gaire alts
tribunals com el Constitucional han arribat a confondre el
discurs anti monàrquic amb el discurs d’incitació a l’odi que
és una eina anti discriminatòria per a protegir col·lectius
vulnerables. En el cas de Stern i Taulats per la crema de
fotos de la parella reial, el 2015 el Constitucional va denegar l’empara als joves independentistes tot i saber que en
l’assumpte Otegui Mondragón de 2011, el TEDH va deixar
molt clar que no s’havia de sobre protegir els representants
de l’Estat en el marc del debat polític crític.
Considera que la presó és una pena excessiva o proporcionada per conductes relacionades amb la llibertat d’expressió o s’haurien de buscar altres tipus de
penes fora de l’àmbit penal ?
JMF: Evidentemente la pena de prisión es la ultima sanción
a la que debe ser sometida una persona. En principio hay
que considerar que los excesos en la exaltación de delitos no
deben conllevar, como de hecho no conllevan penas efectivas de prisión más que en caso de reiteración.
LS: Hi ha un consens internacional, tant per part del Relator
de les Nacions Unides, del Tribunal d’Estrasburg o d’entitats
referents com Article 19, en què la imposició de penes de
presó per delictes d’expressió, ha de ser un recurs extrem
per situacions molt greus. El criteri és el d’avaluar el perjudici
que una expressió pot tenir per a una persona, però també
el perjudici que a curt o llarg termini pot tenir el censurar el
mateix per a la resta de la col·lectivitat.
Estrasburg anomena aquest cànon d’anàlisi com “social
urgent need” o necessitat social democràtica. Estrasburg
ha concedit empara a moltes restriccions a la llibertat d’expressió per part dels Estats, que podien tenir una base legal
i una finalitat legítima, però que no passaven aquest “filtre

LAIA SERRA
Col·legiada Núm: 27.462
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d’anàlisi democràtic” o bé que imposaven penes desproporcionades que podien generar un efecte dissuasiu
sobre la ciutadania a l’hora d’expressar idees i punts de
vista no sempre acordes amb el sentir majoritari. Estrasburg té clar que la veritable raó de ser de la llibertat
d’expressió és la de protegir la crítica i la fiscalització dels
poders fàctics per part de la ciutadania, la funció de “gos
guardià”. El consens internacional, a l’hora de validar la
imposició d’una pena de presó té en compte el context
polític i el fet que es pugui estar danyant col·lectius vulnerabilitzats, per quan la incitació a la violència, l’hostilitat
o la discriminació, poden suposar un “clear and present
danger” (perill real i imminent) que es concreti en actes
contra els mateixos. L’enfoc no és el del benestar o la
reputació dels agreujats sinó el d’un prisma democràtic,
en què el nostre model social i els nostres valors, només
tenen sentit si es respecten unes condicions socials en
què tota persona pot exercir els seus drets fonamentals i
dur a terme del seu projecte vital en base a una legítima
expectativa de seguretat i de dret a la diferència.
Com valora que la Comissió Europea, a través de la
Comissaria de Drets Humans, hagi demanat recentment a Espanya que realitzi canvis en el Codi Penal
per despenalitzar determinades conductes relacionades amb la llibertat d’expressió per considerar excessiva una resposta penal a les mateixes?
JMF: Como decía anteriormente debe abrirse un debate
profundo, donde lo que no cabe es manifestar que se
sancione la exaltación de la homofobia o la exaltación de
la violencia machista y se establezca un baremo social
diferente para la exaltación del terrorismo.
El debate debe ser global y abarcar todo tipo de excesos verbales o escritos sobre la exaltación de actividades delictivas.
LS: La Comissaria va fer pública la seva demanda a
l’Estat espanyol com a mesura extrema i reflexionada del que està succeint a l’Estat espanyol. Han estat
molt criticats casos com el de Strawberry, Cassandra,
Valtonyc, Hásel etc. Per sort a poc a poc Tribunals com
el Constitucional han anat posant una mica d’ordre en
la interpretació erràtica d’aquests delictes. S’han arribat
a dir coses molt gruixudes, com en el cas Strawberry
en què el Tribunal Suprem va dir que la intenció de les
seves piulades era irrellevant... L’Alt Tribunal va marcar un
punt d’inflexió en aquest cas, per quan va imposar als
òrgans instructors i enjudiciadors la necessitat d’analitzar
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l’afectació del dret fonamental a la llibertat d’expressió
abans de realitzar el judici de subsumpció. Aquesta mecànica, pot semblar una obvietat, però la realitat demostra la pobresa analítica amb què s’han estat analitzant les
conductes d’expressió fins ara. Una altra mecànica molt
instaurada i molt nociva és el fet de què els Jutjats d’Instrucció tenen por de dictar sobreseïments i aboquen les
persones denunciades a recórrer tot el procediment,
fins que l’òrgan enjudiciador dictamina sobre el fons
de l’assumpte. Aquesta dinàmica fomenta l’abús de la
denúncia, que és utilitzada per escarnir la persona crítica,
sotmetent-la a un procediment legal innecessari i injust
durant anys.
En el cas del raper Pablo Hasél ha acabat a la presó
arran de les dues condemnes en ferm dictades per
l’Audiència Nacional; una primera que el condemna a
2 anys de presó per enaltiment del terrorisme per les
seves cançons i una segona condemna de 9 mesos per
enaltiment en una de les seves cançons i tuits. Aquestes condemnes han generat polèmica dins els propis
tribunals que els han jutjats. Quin és el seu parer al
respecte, les seves cançons i tuits estan emparats o no
sota la llibertat d’expressió?
JMF: En relación con esta pregunta me remito a lo dicho
anteriormente. No obstante hay que aclarar que como
sabemos todos los juristas Pablo Hasél ingresó en prisión
por la reiteración delictiva, no por una única condena, no
obstante este caso nos permite otra reflexión a la que se
debe dar respuesta, es lícito ampararse en la libertad de
expresión porque la exaltación del delito se comete cantando o a través de otros órganos de expresión?. Cabe la
siguiente reflexión. ¿Cuál es la pena que merece un Rap
que aliente la homofobia o un Rap que aliente la violencia
terrorista?. ¿El no cesamiento en esas actitudes, es decir
el seguir exaltando la homofobia o el terrorismo debe llevar como sanción final la pena de prisión?. En mi opinión
es en estos términos en los que los juristas debemos
plantearnos el debate al margen de las ideologías personales de cada uno.
LS: Un altre consens internacional és el de què hi ha
àmbits i modes comunicatives que han de tenir un ampli
espai d’actuació per la contribució social i democràtica
que els hi és inherent, i pel mode concret d’expressió
amb què es vehicula. Les al·legacions de l’advocacia,
acció sindical la sàtira, la producció acadèmica i artística
han merescut pronunciaments del Tribunal d’Estrasburg
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en què subratlla aquest enfoc. En el cas de la producció musical dissident, hem pogut veure com Tribunals
integrats per magistrats que representen una altra època
i un sector social conservador no han sabut o no han
volgut entendre el registre específic d’aquest tipus de
música, que explora l’impacte, la provocació, la metàfora, etc. El criteri no hauria de passar per l’afinitat que ens
susciti el tipus de missatge o el personatge que l’emet,
sinó el de la protecció de la funció social que està exercint en aquell moment. Estrasburg, el 2018, en l’assumpte Savva Terentyev contra Rússia va entendre que
anomenar porcs corruptes i cridar a la crema a les places
de tots els pobles de Rússia era una expressió que podia
considerar-se crua i indeguda, però que formava part del
debat polític sobre l’actuació dels cossos policials, que
en aquest cas, acabaven de fer una entrada i registre de
dubtosa legalitat en la redacció d’un diari independent.
Costa d’imaginar que els nostres Tribunals tinguessin
una mirada com aquesta. Excepte algun vot particular,
en general els nostres tribunals no han tingut en compte
el context social actual en què l’acció terrorista ha cessat. El fet de què s’hagi aplicat més el delicte d’enaltiment de l’article 578 CP des què ETA va deixar d’actuar
és una dada que ens hauria de fer reflexionar.
Consideren que s’ha de revisar per part del Govern
el model d’ordre públic o el protocol d’actuació dels
Mossos d’Esquadra, tal com demanen alguns grups
polítics, arran de les manifestacions amb violència
generades com conseqüència de les protestes arran
de l’entrada a presó del raper Pablo Hasél?
JMF: En relación con el modelo policial, hay que decir que
existen diversos modelos policiales sobre orden público,
que en el mundo básicamente se resumen en dos;
1. El dotar al funcionario policial para que cuando se
encuentra en inferioridad numérica pueda mantener la
distancia de seguridad frente aquellos que se manifiestan
violentamente.
2. El basado en la superación numérica de la presencia
policial, como el usado por ejemplo en Alemania.
Pretender en cualquier punto de España que a cualquier
manifestación acudan más policías que manifestantes es
algo utópico y que necesitaría una grandísima inversión
de medios. He asesorado a cuerpos policiales de toda
Europa y tengo que decir que el prestigio internacional
que tiene los GRS de la Guardia Civil, la UIP de la Policía
Nacional y la BRIMO de los Mossos, es extraordinario
y para mi es un orgullo personal y profesional cuando
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me encomiendan una defensa de cualquiera de estos
funcionarios, lo hago siempre de forma vocacional y con
recursos ilimitados. Narro esta experiencia personal para
añadir de primera mano y por conocimiento directo que
la BRIMO y los ARRO de los Mossos gozan de un nivel
de preparación y efectividad a la altura de cualquier policía
de cualquier país democrático. Cualquier reforma técnica
puede ser debatida, lo que en modo alguno puede someterse es el orden público al debate político.
LS: Respecte del debat sobre l’anomenat “model policial”, sovint es confonen els termes. El que es planteja
no és un debat en termes tècnic policials sobre el tipus
d’intervenció en situacions d’odre públic. És quelcom
més ampli, és un debat polític i ètic, que abasta l’assignatura pendent de la rendició de comptes i del control
parlamentari dels cossos policials, també versa sobre la
necessitat de consens social i polític a l’hora d’adquirir
material policial com pistoles Taser, escopetes de foam,
tanquetes amb canons d’aigua, etc. També versa sobre
la necessitat de comptar amb mecanismes externs i
efectius de fiscalització dels abusos i de les males praxis
policials que permeti depurar responsabilitats, aprendre dels errors per reconduir pràctiques i assegurar la
reparació de les víctimes. També és un debat sobre el
paradigma o la cultura policial de fons que impregna les
estructures policials i les seves actuacions. Existeixen
sobrats referents internacionals sobre conducta ètica i
democràtica dels cossos policials, amb directius sobre
gestió de l’ordre públic, intervenció comunitària, actuacions discriminatòries per parts dels agents, intervenció
amb menors, etc. en què ens podríem emmirallar.
El fet que sigui quin sigui el moment històric i el partit
que governi, segueixi havent-hi excessos policials, alguns
amb resultat de mort o de lesions greus, evidencia que
el problema de fons no està resolt i que calen canvis
estructurals, alguns urgents com el canvi de criteri amb
què actuen les unitats anti avalot, la insuficient identificació que suposa el NOP, el cessament de l’ús de pistoles
Taser o de projectils de foam i sobretot la d’assegurar una
suficient fiscalització dels cossos policials. Alguns sectors
policials i polítics segueixen aferrats a un corporativisme
obsolet, que pretén evitar a tota costa aquest debat. Al·leguen que obrir la porta a qüestionar els cossos policials,
debilita el sistema, enlloc d’entendre que la fortalesa i el
prestigi de qualsevol institució, prové de la feina ben feta
però també de la seva transparència i de l’arrelament als
valors democràtics de les seves actuacions.

TENEN DRET A PERCEBRE UNA REMUNERACIÓ
ELS ARTISTES INTÈRPRETS O EXECUTANTS I
ELS PRODUCTORS DE FONOGRAMES PER LA
COMUNICACIÓ PÚBLICA D’UNA GRAVACIÓ
AUDIOVISUAL QUE INCORPORA ELS SEUS
FONOGRAMES? EL TJUE HO HA RESOLT
Didàctica exposició al voltant dels conceptes que configuren aquesta matèria i
que delimita la Sentència del TJUE de 18 de novembre de 2020, C-147/19, tot
esperant que a partir d’ara els Tribunals interpretin seguint aquesta doctrina.

Itziar Osinaga
Col·legiada Núm.: 44. 024

Q

uan es comunica públicament una
pel·lícula es reprodueixen, entre d’altres, les obres musicals incorporades
a aquesta, com, per exemple, la banda
sonora que s’ha adaptat (sincronitzat) a
la part visual.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (Atresmedia) va ser demandada per les
entitats de gestió de propietat intel·lectual dels productors fonogràfics i dels artistes intèrprets o executants titulars de fonogrames (l’Associació de Gestió
de Drets Intel·lectuals (AGEDI), i l’entitat Artistes
Intèrprets o Executants, Societat de Gestió d’Espanya (AIE), respectivament) per l’emissió d’unes gravacions audiovisuals (pel·lícules, sèries de televisió
i anuncis publicitaris) que incorporaven fonogrames
-suport on es fixa una seqüència de sons (melodies)a la seva cadena de televisió (entre els dies 1 de juny
de 2003 i 31 de desembre de 2009) sense haver
pagat la remuneració equitativa i única als titulars
dels drets sobre els fonogrames.

EN SÍNTESI,
EL TRIBUNAL
SUPREM
PREGUNTA AL
TJUE: UNA OBRA
AUDIOVISUAL QUE
INCORPORA UN
FONOGRAMA ES
POT CONSIDERAR
“FONOGRAMA” O
“REPRODUCCIÓ”
[D’UN
FONOGRAMA]?

La disputa es va
centrar en si a
la comunicació
pública de les
obres audiovisuals en qüestió
li és d’aplicació el
precepte normatiu
que estableix que
els usuaris d’un
fonograma o d’una
reproducció d’un
fonograma que es
comuniqui públicament han de pagar
una remuneració
als titulars del
fonograma (108.4
i 116.2 del Text
Refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual).
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El litigi va escalar fins al Tribunal Suprem, que va
decidir plantejar una qüestió prejudicial sobre la interpretació del concepte “reproducció d’un fonograma” previst en l’article 8.2 de les Directives 92/100
i 2006/115, sobre drets de lloguer i préstec i altres
drets afins als drets d’autor – transposat al Dret espanyol mitjançant els articles anteriorment citats.
En síntesi, el Tribunal Suprem pregunta al TJUE: una
obra audiovisual que incorpora un fonograma es
pot considerar “fonograma” o “reproducció” [d’un
fonograma]?
La sentència del TJUE de 18 de novembre de 2020,
C-147/19, respon a aquestes qüestions. Primer, ens
recorda que els conceptes “fonograma” i “reproducció” [d’un fonograma], són conceptes autònoms
que han d’interpretar-se d’acord amb el seu context
(el Dret internacional) i els objectius perseguits per
la normativa de la que formen part.
Per això, acut al Conveni de Roma, tractat que
produeix efectes indirectes a la UE (encara que no
formi part d’ell) i que defineix “fonograma”, en el
seu article 3.b), com tota fixació “exclusivament
sonora” dels sons d’una execució o d’altres sons.
Aquesta definició ha sigut ampliada per l’article 2.b)
del Tractat de l’OMPI sobre Interpretació o Execució
i Fonogrames (WPPT) -que sí forma part del Dret
de la Unió-, en el sentit de precisar que no pot incloure’s dins el concepte “fonograma” una fixació
de sons incorporada en una obra cinematogràfica
o audiovisual. En definitiva, ambdós preceptes exclouen que una fixació de sons incorporada en una
obra cinematogràfica o altra obra audiovisual sigui
un “fonograma”.
El TJUE també precisa que la sincronització d’un
fonograma en una obra audiovisual no afecta a la
naturalesa del fonograma ni als drets sobre el fonograma quan s’utilitzi amb independència de l’obra
audiovisual, però que això no obstant per considerar
que un fonograma incorporat a una obra audiovisual
perdi la seva condició de “fonograma” en la mesura
que forma part de l’obra.
Partint de que els fonogrames controvertits publicats amb finalitat comercial van ser incorporats en
obres audiovisuals amb l’autorització dels titulars
dels drets afectats i a canvi d’una remuneració, que
els va ser abonada de conformitat amb els contractes aplicables, el TJUE conclou que, en aquestes circumstàncies, una gravació audiovisual que contingui
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la fixació d’una obra audiovisual no pot qualificar-se
de “fonograma”.
Respecte de si es tracta d’una “reproducció” [d’un
fonograma], concepte definit, segons l’article 3.e)
de la Convenció de Roma, com “la realització d’un
o més exemplars d’una fixació”, el TJUE declara
que en la mesura que la fixació d’una obra audiovisual no pot qualificar-se de “fonograma”, tal gravació tampoc podrà constituir un exemplar d’aquest
fonograma ni, per
tant, estar inclosa
EN CONCLUSIÓ,
en el concepte de
DONAT QUE
“reproducció” del
fonograma.
LA GRAVACIÓ

AUDIOVISUAL
EN QÜESTIÓ NO
CONSTITUEIX UN
“FONOGRAMA”,
LA COMUNICACIÓ
AL PÚBLIC DE
TAL GRAVACIÓ
AUDIOVISUAL
NO GENERA
EL DRET DE
REMUNERACIÓ
ALS TITULARS
DELS
FONOGRAMES

En conclusió, donat
que la gravació audiovisual en qüestió no constitueix
un “fonograma”,
la comunicació al
públic de tal gravació audiovisual
no genera el dret
de remuneració als
titulars dels fonogrames.

Amb aquesta decisió, el TJUE s’ha
assegurat equilibrar els interessos
en joc i justificar
que la remuneració
deguda als artistes
intèrprets o executants i als productors de fonogrames
es produeix (o ha
de produir-se) en
un estat previ, en el moment en el que s’autoritza la
reproducció o sincronització del fonograma en l’obra
audiovisual.
Per tant, a partir d’ara, és d’esperar que els tribunals interpretin aquests casos seguint la citada doctrina. En conseqüència, les cadenes de televisió o
qualsevol tercer que comuniqui públicament una obra
audiovisual podran estar tranquils, ja que no hauran
de pagar una remuneració addicional als titulars dels
fonogrames incorporats a l’obra audiovisual per tal
comunicació.

EL TERME ESQUIROL A LA
LEGISLACIÓ LABORAL
L’objectiu del present article se centra a detallar de forma explicativa
consideracions històriques-jurídiques envers el Dret Laboral i més en
concret, a la corrent coneguda com “esquirolatge”.

Leire Pérez Blas
Col·legiada Núm.: 45.543

E

l caràcter del terme esquirol, sovint, no
s’inclou dins de la connotació jurídica. En
ésser un terme utilitzat de manera polivalent i pejoratiu fora del pla jurídic, no vol
dir que s’aparti del que realment engloba.

A la legislació laboral, l’esquirol és qui ocupa el lloc
d’un vaguista. De manera extensiva, es pot interpretar també per aquells qui no s’adhereixen a la vaga.
Un cop analitzat el seu concepte, des d’un punt de
vista superficial; caldria profunditzar en l’origen de
la vaga laboral per entendre de forma extensiva el
corrent de “l’esquirolatge”.

“LA VAGA LABORAL”
En aquest sentit, podríem recórrer a temps immemorables i més concretament l’any 1873. En aquest període,
es va publicar a Espanya la coneguda com a “Llei Benot”,
la referenciada va ser la primera Llei reguladora del Dret
del Treball al nostre país i va néixer amb el principal objectiu de protegir els treballadors davant unes condicions
laborals pèssimes existents durant aquella època.
Els precedents de la redacció d’aquesta Llei, van ser les
vagues laborals com a mecanisme de pressió que van utilitzar els treballadors de l’època de la Revolució Industrial
provocant una interrupció del treball de forma individual o
col·lectiva per defendre els seus drets i interessos.

A LA LEGISLACIÓ
LABORAL, L’ESQUIROL ÉS QUI
OCUPA EL LLOC
D’UN VAGUISTA. DE MANERA
EXTENSIVA, ES
POT INTERPRETAR TAMBÉ PER
AQUELLS QUI NO
S’ADHEREIXEN A
LA VAGA

Per tant, l’objectiu i procedir de
les vagues és
el mateix que
coneixem avui
dia amb l’única
diferència del fet
que, actualment
es tracta d’un dret
fonamental reconegut a l’article
25 la constitució
Espanyola.

D’aquesta manera, la vaga s’ha
constituït com a
fenomen social i
ha liquidat la tipificació que ostentava com a infracció
penal segons es
disposava al Codi Penal de l’any 1944 al seu article
222, en virtut del qual, els treballadors vaguistes
eren castigats per un delicte de sedició.
Veient que ens estem remetent a temps immemorables i després d’aquest breu context històric, resulta
essencial acudir a la legislació actual.
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En aquest sentit, l’apartat 5 de l’article 6 del RDLRT fa
referència al fet que l’empresari, davant d’una vaga convocada pels treballadors, no pot substituir els vaguistes
per treballadors que no estiguin vinculats a l’empresa.
Això amb caràcter general, donat que, si estem parlant
de serveis de manteniment i seguretat estarem dins
d’un altre pla i no és objecte de la present.

“L’ESQUIROLATGE”
D’aquesta circumstància s’extreu que si es produeix una
substitució dels treballadors vaguistes, amb l’objectiu de
contrarestar els efectes d’aquesta mesura de pressió,
es donarà lloc a una situació “d’esquirolatge” i adquiriran
la posició d’esquirol aquells treballadors que hagin estat
contractats.
Aquest escenari obtindrà la qualificació “d’esquirolatge”
extern quan es contractin treballadors aliens a l’empresa
i així s’ha recollit de forma abundant a la jurisprudència
del nostre país consolidant el concepte referenciat.
Sens perjudici de l’anteriorment expressat, i en contraposició, s’apreciarà l’existència d’un “esquirolatge”
intern quan es produeix la resignació forçada d’aquells
treballadors que no secunden la vaga, per cobrir els
llocs de treball que no seran ocupats de forma temporal cobrint les vacants amb els mateixos treballadors
de l’empresa realitzant modificacions funcionals.
Quelcom, resulta il·lustratiu acudir a la Sentència
núm., 2550/2019 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala del social, Secció 1a) donat que als
seus fonaments disposa un desgranament taxatiu
dels diferents tipus “d’esquirolatge”. La citada, qualifica “l’esquirolatge” extern en un tenor literal com
“la substitució d’un treballador vaguista per un altre
de diferent empresa”.
D’aquesta manera el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya fa una exposició doctrinal del dret de vaga
i la seva relació amb la figura de l’esquirol incidint
llavors en “l’esquirolatge” intern el qual estableix que
suposa “una substitució de treballadors per altres
de la mateixa plantilla amb una categoria superior”. A
aquest tenor, sentència que l’actual legislació recull
una antiga interdicció tradicional que repudia la figura
de l’esquirol manifestant que es tracta d’una “expressió pejorativa nascuda per al·ludir a l’obrer que es
presta a realitzar el treball abandonat per un vaguista”.

“PONDERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS”
Els tribunals han prohibit amb caràcter general “l’esquirolatge” i, en aquest sentit podem il·lustrar la qüestió
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fent esment a la Sentència del Tribunal Suprem, Sala
Social, de 3 d’octubre de 2018 (RCUD núm. 1147/201).
La mateixa fa referència a l’empara de l’article 28 de
la Constitució Espanyola en relació amb el dret de
vaga; essent aquest ponderat amb el principi constitucional de l’article 38 de la Constitució respecte de
la llibertat d’empresa.

ELS TRIBUNALS
HAN PROHIBIT
AMB CARÀCTER GENERAL
“L’ESQUIROLATGE” I, EN AQUEST
SENTIT PODEM
IL·LUSTRAR LA
QÜESTIÓ FENT ESMENT A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM,
SALA SOCIAL, DE
3 D’OCTUBRE DE
2018 (RCUD NÚM.
1147/201)

En aquest sentit,
el nostre Tribunal
Suprem s’ha posicionat a favor de
l’empara del dret
de vaga expressant
que “l’esquirolatge” suposa una
vulneració incisiva
i directe del dret
de vaga; i que, per
tant, s’atempta
contra els drets
fonamentals bàsics
dels treballadors
en predisposició de
produir una infracció del que disposen els articles 182
i 183 de la LRJS.

Sense perjudici de
tot l’exposat amb
anterioritat, resulta
innegable el fet que
la vaga i “l’esquirolatge”, per néixer
els mateixos, han
de ser simultanis
tot i que es poden analitzar com a conceptes totalment independents.
Tot i que és habitual fer-ne un ús pejoratiu del concepte que hem referenciat, es pot determinar que té
una incidència essencial al món laboral i a la vegada, té una important transcendència constitucional
donat les rigoroses i ben argumentades sentències
que fan tot un desenvolupament de la qüestió amb
connotacions històriques molt importants. D’aquesta manera, es pot determinar que s’atorga absoluta
consciència a la necessitat d’interpretar les normes
segons el sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i als antecedents que les disposen tal com anuncia l’article 3 del Codi Civil.

ACCESO A LA JUSTICIA
PARA TODOS
La autora mediante un sencillo formato de preguntas/respuestas nos
transmite la necesidad de adaptar las resoluciones judiciales al formato
de “lectura fácil”, sistema que a partir de ahora facilitará su lectura y
comprensión a las personas con discapacidad.

Patricia Bonet Macías
Col·legiada Núm.: 44.717

L

as personas con discapacidad podrán leer
y entender el fallo de las sentencias dictadas por el Juez. Las primeras resoluciones
adaptadas de “lectura fácil” tratan sobre
materias de modificación de la capacidad
que afectan en especial a estas personas. Ya son
23 sentencias dictadas por jueces de Asturias y la
previsión es que Madrid, La Rioja, Andalucía, Valencia
sigan con la iniciativa.
En estas sentencias se puede apreciar un lenguaje
sencillo, frases cortas, explicaciones de términos,
dibujos en el lateral de la sentencia que plasman lo
que el fallo dice. Es una gran iniciativa a celebrar con
la que se garantiza el derecho de acceso a la justicia
y la tutela judicial efectiva prevista en la Constitución
también para personas con discapacidad.
Pero ¿Por qué adaptar las resoluciones judiciales
al formato de lectura fácil?
“Para los jueces y para todos los que trabajamos
en el ámbito de la administración de justicia hacernos entender no es una opción, es una obligación, es un deber desde el punto de vista judicial.

Las resoluciones judiciales no solamente tienen
que estar motivadas, razonadas, sino que también
tenemos la obligación y el deber ético de hacerlo
de una manera que aquellos a quienes va destinada
esa resolución la puedan entender.” Juan Manuel
Fernández vocal del CGPJ Presidente foro justicia y
discapacidad.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial, y la Confederación Plena Inclusión España, han
firmado un convenio marco cuya finalidad es que las
personas con discapacidad puedan tener un pleno
acceso a la justicia en todas las fases del proceso.
Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en
2006, ratificado por España, como la Ley General de derechos de las personas con discapacidad,
que compromete a la administración de justicia,
muestran la necesidad de centrar los esfuerzos en
asegurar el acceso a la justicia de las personas con
discapacidad. En este sentido el convenio busca
“dar apoyo a jueces y magistrados, cuando estos lo
requieran, para la práctica de diligencias o pruebas
que afecten a personas con discapacidad intelectual
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o del desarrollo; a promover acciones que faciliten
la comprensión de los actos de trámite, diligencias
y resoluciones que afecten a los derechos de las
personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y
magistrados y a establecer canales de colaboración
en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo”.
Desde DINCAT (Plena inclusión Cataluña) nos
ayudan a entender ¿En qué consiste vuestro trabajo de hacer accesible la justicia a las personas
con una discapacidad intelectual?
Desde el año 1995 trabajamos con este fin. El
trabajo consiste en informar a todos los agentes
implicados en el proceso judicial de qué la persona
tiene discapacidad intelectual, que supone eso y
los ajustes que deben hacerse para que la persona
pueda comprender mejor lo que le está sucediendo. Contactamos con los abogados, les explicamos
que esta persona
tiene una discapaLAS PRIMERAS
cidad intelectual,
hacemos un inRESOLUCIONES
forme para el juez
ADAPTADAS DE
explicando qué es
“LECTURA FÁCIL” una discapacidad,
donde detallamos
TRATAN SOBRE
que la persona en
MATERIAS DE
concreto tiene una
discapacidad. Por
MODIFICACIÓN
último también
DE LA CAPACIDAD informamos al secretario judicial e
QUE AFECTAN EN
incluso en ocasioESPECIAL A ESTAS
nes hemos podido
hablar con el juez
PERSONAS
directamente.
¿Y en la actualidad estáis desarrollando algún nuevo proyecto?
Actualmente se están trabajando distintos aspectos
a nivel nacional, por ejemplo estamos preparando unas guías donde se explica de forma sencilla
cómo estas personas pueden denunciar. No olvidemos que muchas veces son víctimas de abusos; es
por ello que en estas guías se detalla para que lo
entiendan y puedan denunciar ¿Qué es un delito?
¿Cómo identifico un delito de odio? ¿Cómo denun-
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cio? También se está trabajando en la figura del
facilitador.
¿En qué consiste la figura del facilitador?
Es la figura que acompaña a la persona discapacitada durante todo su proceso judicial y le da el soporte
para que lo pueda entender bien, cuando esté dentro
del juicio que pueda comprender lo que le están
explicando o incluso preguntando y finalmente que
entienda la sentencia que deberá cumplir. A modo de
ejemplo, igual que una persona con problemas auditivos tiene una persona que le ayuda traduciendo con
el lenguaje de signos, sería una figura parecida pero
para una persona con discapacidad.
¿Cómo nace esta figura?
Nace a raíz de todo el trabajo que se hizo hace
años en prisiones; descubríamos que existía gente
que había pasado por todo el proceso judicial y
con sentencia firme, pero no se había detectado
que era una persona con discapacidad hasta que
llevaba meses o años dentro de prisión. La persona
por miedo, por la situación imponente que tiene un
juicio respondía que “sí” a todo aun habiendo sido
inocente, y son personas que cumplen penas de
prisión muy largas, con lo que implica estar en la
cárcel con una discapacidad. Nos dimos cuenta de
que no debíamos solo trabajar dentro de la prisión,
por allí no pasaba la solución, sino que era necesario todo un trabajo previo en el juicio, por ejemplo
una figura que les acompañase para que pudieran
entender desde el inicio del procedimiento hasta el
final, cómo es la del facilitador.
¿Qué tiene que tener en cuenta la abogacía ante
esta realidad?
En primer lugar conocer la discapacidad intelectual
para ofrecer el servicio adecuado para estas personas y en segundo lugar, implicarse con el tema
actual de la reforma del Código Civil tanto español
como catalán, ya que les afecta directamente. Entender a la persona discapacitada como sujeto de
derecho y que cuando hablamos de accesibilidad
cognitiva hablamos de accesibilidad universal, se
debe acercar la justicia, el conocimiento de la ley y
los procesos tanto a las personas mayores, personas que no entienden la lengua, personas que no
entienden intelectualmente, jóvenes. Ellos y ellas
deben poder entender para que puedan decidir también sobre su propio proceso.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

DRET DE RECTIFICACIÓ,
EINA CONTRA LES "FAKE NEWS"
Albert Jané Crespo
Col·legiat Núm: 34.525

La gran proliferació de Mitjans Digitals i l’accés a les
xarxes socials en què particulars poden informar a grans
nombres d’audiència, ha fet que s’hagi perdut, en molts
casos el rigor que la professió periodística requeria. Fins
fa poc temps, la pràctica periodística habitual tenia com a
objectiu la informació objectiva i era tendent a contrastar
les informacions publicades.
L’aparició de les "Fake News" ha suposat la difusió pública
d’un nombre ingent de notícies amb continguts erronis,
falsos o inexactes sobre persones físiques i jurídiques
generant, en alguns casos, greus perjudicis a l’afectat.
Cal destacar que podem trobar dos tipus de "Fake News",
aquelles que generen perjudicis a una persona física o
jurídica i d’altres que no perjudiquen directament a ningú
(estadístiques errònies, etc...). En aquest article ens centrarem en les primeres, ja que són les úniques que poden ser
objecte de rectificació conforme a la LO 2/1984 del Dret
de Rectificació, que exigeix com a requisit el perjudici per a
disposar de legitimació activa per a accionar.
La regulació del Dret de Rectificació ens obliga a filar molt
prim a l’hora de determinar conceptes de legitimació activa, objecte i contingut de la rectificació.
La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels
Drets Digitals (3/2018 de 5 de desembre) ha ampliat l’àmbit
d’actuació del dret de rectificació fent-lo extensiu a les
publicacions difoses a xarxes socials, diaris digitals i serveis

equivalents. En aquest sentit aquesta nova regulació ens
pot apuntar certs dubtes, atenent les poques resolucions
judicials que en fan referència encara avui en dia.
La jurisprudència del Tribunal Constitucional sosté que el
dret de rectificació regulat en aquesta Llei orgànica 2/1984,
«és el mitjà de què disposa la persona al·ludida per a prevenir o evitar el perjudici que una determinada informació
pugui irrogar-li en el seu honor o en qualssevol altres drets
o interessos legítims, quan consideri que els fets lesius esmentats en la mateixa no són exactes» (STC 168/1986).
Perquè una persona es pugui acollir a aquest dret han de
complir-se els següents requisits:
1. L'existència d'una informació difosa per qualsevol mitjà
de comunicació social (incloses xarxes socials).
2. Que l'esmentada informació contingui fets que facin
al·lusió a la part que sol·licita la rectificació.
3. Que es consideri que els fets en qüestió són falsos,
erronis o inexactes.
4. Que es consideri també que la difusió d’aquesta informació pot causar un perjudici.
El dret de rectificació s'ha de limitar als fets, a corregir-los
o matisar-los. En el nostre ordenament no hi ha un dret de
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rèplica cap a les opinions o judicis de valor, sinó només en
relació a fets, a notícies. És a dir, és la informació perjudicial i inexacta de dades divulgades la que origina a favor del
subjecte al qual s'al·ludeix el dret de la rectificació per part
del mitjà de comunicació. De tal manera, que el dret de
rectificació només procedeix, segons estableix el Tribunal
Constitucional, en la mesura en què es pretenen rectificar
fets i no opinions (STC 168/1986, FJ 6).
A dia d’avui les "Fake News" s’originen principalment als
mitjans digitals i a les xarxes socials, per a això és especialment important fer esment a la LOPDGDD que ha completat la LO 2/1984 que tenia com a principal objectiu els
mitjans tradicionals (Premsa, ràdio i televisió).
Concretament, l’article 85 LOPDGDD disposa:
"Article 85. Dret de rectificació en Internet.
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juntament amb la informació original, una possibilitat que
ha introduït internet i que hagués resultat impossible en els
mitjans tradicionals.
La publicació conjunta del Dret de rectificació amb la informació originària és un dels elements que s’ha d’explotar
per a evitar que les publicacions de rectificació quedin enterrades en pàgines impossibles de cercar o amb publicacions realitzades a hores intempestives.
Sens dubte aquest és un dels elements essencials que aporta
la LOPDGDD i que s’ha d’exigir als rectificats per a garantir
que la rectificació sobreviurà conjuntament amb la notícia
originària, informant adequadament al lector en tot moment.
Si la rectificació es publica juntament amb la informació originaria es garanteix que qualsevol lector podrà tenir accés a
la publicació i a la rectificació alhora i, per tant, s’estarà garantint el dret a una informació veraç, principi que incorpora
la LOPDGDD al nostre ordenament jurídic.

1. Tots tenen dret a la llibertat d'expressió a Internet.
2. Els responsables de xarxes socials i serveis equivalents
adoptaran protocols adequats per a possibilitar l'exercici
del dret de rectificació davant els usuaris que difonguin
continguts que atemptin contra el dret a l'honor, la intimitat
personal i familiar a Internet i el dret a comunicar o rebre
lliurement informació veraç, atesos els requisits i procediments previstos en la Llei orgànica 2/1984, de 26 de març,
reguladora del dret de rectificació.
Quan els mitjans de comunicació digitals hagin d'atendre la
sol·licitud de rectificació formulada contra ells hauran de procedir a la publicació en els seus arxius digitals d'un avís aclaridor que posi de manifest que la notícia original no reflecteix
la situació actual de l'individu. Aquest avís haurà d'aparèixer
en lloc visible juntament amb la informació original."
Prèviament a l’anàlisi de l’article en qüestió és especialment rellevant no confondre el dret de rectificació previst a
l’article 16 del Reglament Europeu de Protecció de Dades
(RGPD) en que s’atorga el dret a qualsevol persona a rectificar les dades personals existents a qualsevol base de
dades (amb certes excepcions). Aquest dret de rectificació és diferent al previst a l’art. 85.2 LOPDGDD i a la Llei
2/1984, en què s’esmenta el dret de rectificació en cas
d'informacions inexactes, errònies o falses.
Respecte a la rectificació exercida enfront de Mitjans Digitals cal destacar que l'esmentat precepte els hi imposa
l'obligació que, quan rebin una sol·licitud de rectificació,
publiquin en els seus arxius digitals un avís aclaridor que
posi de manifest que la notícia original no reflecteix la situació actual. Aquest avís haurà d'aparèixer en un lloc visible

Finalment, voldria concloure aclarint certs punts en què
existeix molta confusió en la pràctica diaria dels Jutjats de
Primera Instància i que certes sentències han abordat amb
molta claredat:
• TS, Sala Primera, del Civil, 20-10-2017: La rectificació és
un dret que, sense tenir rang de dret fonamental, sí que
es troba estretament relacionat amb la tutela de l'honor i,
especialment, amb la tutela de la llibertat d'informació.
• TC, Sala Primera, del Civil, 4-12-2015: El dret de rectificació no suplanta l'acció de protecció del dret a l'honor,
encara que pugui influir en la quantia de la indemnització, i
totes dues accions són, per tant, compatibles.
• AP, Barcelona, Secc. 17a, 15-3-2018 El Dret de rectificació
no suplanta ni inhabilita, però sí que atenua, la protecció del
dret a l'honor.
• TS, Sala Primera, del Civil, Ple, 13-9-2017: Per a què procedeixi la rectificació no és necessari que es demostri la
inveracitat de la informació publicada.
• AP, Astúries, Secc.6a, 22-9-2015: No és necessària una
prova rigorosa sobre la veracitat de la notícia prèvia ni de la
versió del demandant, donada la sumariat que caracteritza
aquest procediment i la finalitat preventiva del mateix. Tot i
això sí que caldrà certa aparença d’error i/o inexactitud de la
informació per a evitar la «exceptio veritatis».
• AP, Madrid, Secc. 8a, 13-6-2011: Si el demandat prova la
seva informació mitjançant l'«exceptio veritatis», no procedeix la rectificació.

ENTRE NOSALTRES

Los días 18 y 19 de febrero de 2021 se celebró la
primera edición del Congreso sobre el Principio de
Transparencia en la contratación predispuesta y su
proyección como valor transversal en la sociedad
del Siglo XXI, realizada online con un alto número
de inscritos, desbordando todas las expectativas
de éxito en su emisión con 3.000 inscritos.

OBJETIVO

“I CONGRESO SOBRE
EL PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA EN
LA CONTRATACIÓN
PREDISPUESTA Y
SU PROYECCIÓN
COMO VALOR
TRANSVERSAL EN
LA SOCIEDAD”
Exhaustiva y didáctica crónica de la pionera edición
del Congreso sobre el Principio de Transparencia, celebrado los días 18 y 19 de febrero de 2021 en el ICAB.

Marta Montserrat Areny Guerrero
Col·legiada Núm: 22.732

El embrionario principio de transparencia incorporado en nuestra jurisprudencia en la última
década ha tenido un fuerte impacto en el ámbito
social, económico y jurídico, siendo la fuente de
inspiración del congreso con el propósito de examinar y analizar su relevancia e incluso estudiar
la posible positivización en nuestro ordenamiento
jurídico.
El programa aludía a este principio como uno de
los “nuevos valores” llamados a encauzar, en el
siglo XXI, la implementación y mejora de la calidad de nuestro “Estado Social y Democrático
de Derecho”, como modelo de protección social
de los consumidores; que nos integra de forma
plena en la unión Europea, impulsando su proyección “transversal” en la sociedad, mediante
una “interpretación extensiva”.

DIRECCIÓN Y PONENTES
Organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona como anfitrión, el Comité organizador
lo integraron veintidós Colegios de Abogados: Albacete, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Girona, Granada,
Guadalajara, León, Madrid, Mataró, Reus, Santa
Cruz de la Palma, Sevilla o Terrassa entre otros.
El Comité científico fue presidido por el Profesor
Javier Orduña Moreno, exmagistrado Sala 1ª del
TS y catedrático Derecho Civil UV, quien inspirado en las directrices de protección al consumidor
de la Unión Europea, ha sido y es la máxima autoridad académica en España sobre esta mate-
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visión multidisciplinar, ágil y plural en las diferentes mesas temáticas planteadas.

PONENCIAS, DEBATES
Y PROPUESTAS
Tras la inauguración realizada por Mª Eugènia Gay
Rosell, Victoria Ortega Benito, y José Luis Escrivá Belmonte, Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones del Gobierno de España,
se realizaron minuciosos estudios estructurados en 12 mesas redondas, 43 ponentes, 15
moderadores, 8 presentadores y 12 relatores,
abordando bajo un prisma amplio y transversal, cuestiones directamente vinculadas a las
siguientes temáticas:
ria. Fue partícipe del cambio jurisprudencial que
supuso la incorporación de este principio en las
sentencias del Tribunal Supremo.
Dirigido por Jesús Sánchez García, secretario de
la Junta de Gobierno del ICAB del 13 de julio de
2017 a 19 de abril de 2021 y Cristina Vallejo Ros,
diputada y responsable de formación del ICAB
del 13 de julio de 2017 a 19 de abril de 2021 y
actualmente secretaria de la junta provisional del
ICAB. Contó con un amplio Comité de Honor en
el que se encontraban Juan Antonio Xiol Ríos,
magistrado del Tribunal Constitucional; Eugeni
Gay Montalvo, abogado, vicepresidente emérito
del Tribunal Constitucional y magistrado emérito
TC; Eugènia Alegret i Burgués, magistrada de la
Sala Civil y Penal, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y vicepresidenta de
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Catalunya; Miquel Roca i Junyent, abogado; Sofía
Puente Santiago, directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Victoria Ortega Benito,
presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española; Mª Eugènia Gay Rosell, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona del 13 de julio
de 2017 a 19 de abril de 2021; Antonio Garrigues
Walker, abogado, y Juli de Miquel Berenguer,
presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona.
La cuidada selección de ponentes de primer nivel
del ámbito jurídico desde diferentes perspectivas: académica, judicial, abogacía, e incluso de la
administración pública, contribuyó a generar una

•

La transparencia como nuevo valor de la
Sociedad.

•

Transparencia y abusividad: aspectos diferenciadores. Su proyección práctica: IRPH
y acuerdos novatorios. La primera sentencia que incorpora el principio de transparencia en la contratación predispuesta es
de 18 de junio de 2012, se desarrolla en
la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013
(Jesús Sanchez García). Debemos distinguir cuatro conceptos: conocimiento, comprensión, negociación o consentimiento/
adhesión, el ejemplo en la ley de contratos
del sector inmobiliario, hay muchas cautelas en ese ámbito: el tema de la publicidad, la oferta genérica, la oferta concreta,
el deber de advertencia, el control material
del notario del art 15.

•

La extensión del concepto de consumidor.
Personas jurídicas. Inversor minorista. Fiadores. Hipotecantes no Deudores.

•

Situación actual de la jurisprudencia aplicable en el proceso de Ejecución hipotecaria.

•

El Valor de la transparencia en el Derecho
de la Unión Europea y su reflejo en el Derecho Derivado.

•

Transparencia: Internet y Big Data.
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•

Transparencia y Empresa: La transparencia
como valor reputacional.

•

Transparencia en los contratos de arrendamiento y los contratos de seguro.

•

Transparencia y Administración Pública.

•

Transparencia y proceso judicial.

•

Transparencia y protección del consumidor.

•

La acción colectiva tras la nueva Directiva
2020/1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores.

Su alcance y difusión tuvo trascendencia estatal e internacional. Todavía hoy es visible a través del acceso
a las sesiones grabadas y un amplio dosier temático
de cada una de las mesas y ponentes que facilitaron
sus comunicaciones mediante el link https://www.
icab.es/ca/mes-icab/Congres-transparencia/index.
html, al que me remito para un mayor detalle.
Entre otras, se plantearon cuestiones como: ¿en
acuerdos novatorios e IRPH la doctrina del TS puede
suponer una vuelta al pasado? ¿Una interpretación
extensiva del principio de transparencia que plantea
el TJUE permite soluciones como las que ha adoptado el Tribunal Supremo ¿El TS puede entrar a analizar
los acuerdos novatorios cuando ya fueron analizados
por el juzgado de primera instancia y la Audiencia
provincial declarándolos no transparentes?¿Cómo se
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puede en la práctica destruir esa presunción de conocimiento previo en los acuerdos novatorios que se
ha impuesto en la jurisprudencia? ¿Cómo ligar la información contractual que presta la entidad bancaria
con la labor de asesoramiento que al mismo tiempo
realizan para el consumidor estas entidades?
También, abordando con un excelente y crítico
conocimiento las posibilidades de la puesta en
valor del principio de transparencia y su necesidad
regulatoria, se hicieron afirmaciones como: “La
transparencia no solo necesita del lenguaje, sino
que se articula por medio de la comunicación” Juan
Antonio Xiol Ríos; “La reforma del artículo 5 de la ley
de condiciones generales y el 83 del texto refundido
por la ley de contratos del sector inmobiliario son un
cuerpo extraño” Immaculada Barral; “Las sentencias
de 12 de noviembre de 2020 rompen con la doctrina
de la transparencia” Francisco Pertiñez; “Hay que
hacer propuestas de lege ferenda que den seguridad
jurídica a abogados, jueces”... “Sería oportunísimo
elevar a rango legal el principio de transparencia
aplicándolo extensivamente a todo, consumidores y
empresarios” Inmaculada Sánchez; “El tribunal de
Luxemburgo utiliza también el término de transparencia sustantiva... requiere que las cláusulas
contractuales sean algo más que inteligibles formal
y gramaticalmente, además implica que los consumidores deben poder evaluar las consecuencias
económicas de una cláusula o contrato” Carolina del
Castillo; “No tiene sentido que la parte dominante
de un contrato sea transparente cuando contrata
con un consumidor y no lo sea con otro empresario,
cuando además puede ser que se trate de un autónomo o una pequeña empresa familiar” Paz Cano;
“Sin transparencia no hay igualdad, pues en Internet
sin transparencia no hay libertad, incluso diría que
no hay justicia ni derecho aplicado a los consumidores justo” Javier Plaza Penades; “La transparencia
tiene que ser una impronta que abarque todas las
relaciones jurídicas” Lucía Cristea; “El valor reputacional de la transparencia en la contratación predispuesta es una manifestación del principio básico de
buena fe en la contratación de nuestros códigos legales” Alejandro García Bragado; “ una información
demasiado extensa en un inicio de la contratación
antes de la contratación puede llevar al consumidor a una desinformación o incluso a la confusión”
Ignacio Pla Vidal; “La transparencia tiene pues un
elemento micro prudencial que tiene que ver con
el riesgo de conducta” Fernando Tejada; “No es
suficiente relacionar transparencia con información”
Vanesa Fernández Escudero; “No debemos confun-
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dir transparencia con publicidad” Jose María Alonso
Puig; “La transparencia es un valor que transciende
a la normativa, es una manera de entender lo público” Elena Biurrun; “Se busca la claridad y concisión
y la transparencia se consigue con esto” Cristina Vallejo Ros; “La transparencia no es un derecho fundamental pero su vinculación al derecho a la igualdad
provoca que pueda ser invocada ante los tribunales”
Vicente Perez Daudí; “Se cumplen los requisitos de
transparencia cuando los antecedentes del contrato
coinciden con el contenido contractual”... “Se incumple cuando hay una divergencia entre los antecedentes y el contenido en el contrato” Carlos Balluguera;
“el TS ya anunciaba en la ST de 29 junio de 1995
que la contratación por adhesión no es por sí mismo
una fuente automática de nulidades, pero es un
campo abonado para ello y así lo estamos viviendo”
Eugenio Ribón; “Sin acción colectiva tampoco hay
transparencia ni para la sociedad ni para los consumidores” Francisco Javier Jiménez; “El país no
puede soportar una carga de acciones individuales
sin un recurso colectivo adecuado y hay que regularlo bien si queremos que funcione para el interés
de los consumidores y también para el estado “
Fernando Santos.

CONCLUSIONES

PREMIO HONORÍFICO
En nombre del Comité Científico se hizo entrega del
Premio Congreso de Transparencia 2021 a Miquel
Sàmper siendo Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa, por la iniciativa de crear la primera
oficina de intermediación hipotecaria.

La celebración del Congreso dejó múltiples mensajes que deberán tomarse en consideración en un
futuro, entre otros:
•

El derecho como arte y como ciencia debe
evolucionar para adaptarse a las exigencias
de la sociedad.

•

Materializa la igualdad, la dignidad o la solidaridad.

•

Mejora la gobernanza de las AAPP acercándolas a la ciudadanía.

•

Garantiza la indemnidad de los DDFF.

•

Permite a las empresas garantizar los estándares de calidad.

•

Debe diferenciarse respecto del concepto de
abusividad.

•

El derecho a saber genera certidumbre.

•

Es necesario un desarrollo legal y reglamentario que consagre la doctrina jurisprudencial
consolidada del TJUE y del TS.

•

Es necesario para reequilibrar el contratante
sin posibilidades de negociación en inferioridad con asimetría de información.

•

Implica el deber de suministrar información
precontractual por parte del empresario de
manera clara y comprensible.

En las opiniones y debates generados, todos los
operadores jurídicos -autoridades judiciales, abogacía y administración pública-, hemos tomado
conciencia del momento histórico en el que nos
encontramos y en el que tenemos el reto de consolidar el principio de transparencia como un valor
transversal.
Los ponentes invitados han puesto de manifiesto
la ausencia de regulación y la idoneidad de valorar el principio de transparencia incorporándolo
de forma clara y eficaz en nuestro ordenamiento
jurídico.

ENTRE NOSALTRES

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels
Consumidors, el passat 15 de març es va celebrar a
l’ICAB una Jornada per commemorar l’efemèride.

CRÒNICA DE LA
JORNADA PER
COMMEMORAR EL
DIA INTERNACIONAL
DELS DRETS DELS
CONSUMIDORS I
CONSUMIDORES
ORGANITZADA
PER L’ICAB

Esther Lorente Fernández
Col·legiada Núm: 27.758

La primera de les ponències va ser presentada per
la Dra. Immaculada Barral i Viñals, catedràtica de
Dret Civil de la UB i vicepresidenta de la Secció de
Consum de l’ICAB. La seva ponència va versar sobre
l’última modificació del TRLGDCU mitjançant el Reial
Decret Llei 1/2021 que ha inclòs en la normativa
estatal el concepte de “consumidor vulnerable”. Hi ha
diverses causes de vulnerabilitat: personals, econòmiques, educatives o socials, sempre que comportin
una especial subordinació o indefensió del consumidor més enllà de les relacions de consum “standard”.
En una aproximació similar el Codi de Consum de
Catalunya, Llei 22/2010, de 10 de juliol, ja contenia
un concepte de consumidor especialment protegit.
De la mateixa manera, la normativa sectorial coneix
exemples de vulnerabilitat: el bo social determina la
vulnerabilitat energètica des del 2017, i la normativa
COVID, des del Reial decret llei 11/2020 reconeix una
vulnerabilitat econòmica que es tradueix en vulnerabilitat habitacional. Es va constatar que totes aquestes
nocions perfilen una mena de “superconsumidor”, no
obstant, aquestes categories són encara molt reduïdes fet pel qual no s’acaba d’ampliar el concepte de
consumidor/a.
A continuació va efectuar la seva ponència Esther Lorente Fernández, vocal de la Secció de Consum, qui
va efectuar una anàlisi de l’evolució jurisprudencial del
control d’incorporació de condicions generals de la
contractació per a autònoms i pimes, que estant fora
de la categoria de consumidor, tenen un tractament
diferent. Certament seria ideal regular un Principi de
Transparència per equiparar la protecció a qualsevol
adherent, sigui autònom pime o consumidor, en les
relacions de consum de la contractació en massa.
Finalment va efectuar la seva ponència Marta Montserrat Areny Guerrero, qui va tractar el tema de les
costes processals en procediments en què el consumidor denuncia la imposició de clàusules de contingut abusiu en els contractes. Una encertadíssima
ponència que va recordar la necessitat d’esgrimir el
Principi d’Efectivitat del dret comunitari, i en aquest
sentit la condemna en costes comportaria un efecte
dissuasiu a l’entitat predisponent, evitant, en la pràctica, la inclusió de clàusules abusives.
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La jornada, al tractar d’aquestes diferents temàtiques, va englobar una mateixa idea: la necessitat de
protecció dels i les consumidores en les relacions
de consum, bé de forma activa- establint paràmetres d’especial protecció-, o bé amb mesures que
penalitzin a les empreses que inclouen clàusules de
contingut abusiu en els seus contractes d’adhesió.
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Igualment, es va constatar, que en l’actual model de
contractació en massa, cal establir uns controls de
les condicions generals de la contractació a favor de
la part feble del contracte i la necessitat de regular
el Principi de Transparència per a la contractació en
massa, que englobaria tant a consumidors com a
autònoms i pimes.

ENTRE NOSALTRES

La SAP Barcelona, Sección 12, se pronunció el 30
marzo 2021 sobre un caso mediático relativo al divorcio de un matrimonio en el que ambos tienen nacionalidad española, con vecindad civil catalana y residencia
habitual en Estados Unidos. Cuestiones como ¿qué
tribunales deben conocer del divorcio? o ¿qué sucede
si se han presentado demandas simultáneamente en
ambos países? son preguntas que vamos a intentar resolver aplicando estrictamente la ley sin tener en cuenta el impacto mediático ni las informaciones externas
que han podido influir en la sentencia.

DIVORCIOS
TRANSFRONTERIZOS:
¿NECESITAMOS
UNA JUSTICIA
ESPECIALIZADA?
(A PROPÓSITO DE LA
SAP BARCELONA,
SECCIÓN 12, 202/21
DE 30 DE MARZO)
Carmen Parra Rodríguez
Col·legiada Núm: 17.290
Professora de Dret internacional
privat de la Universitat
Abat Oliba CEU

Los hechos son los siguientes: marido y mujer, ambos
de nacionalidad española, tienen su residencia habitual en Florida (USA). El marido interpone demanda de
divorcio ante los tribunales de Florida en 2018. Un mes
más tarde, el marido interpone también una demanda
de divorcio ante un juzgado español. Iniciados ambos
pleitos, el marido desiste de la demanda presentada
ante los tribunales de Florida unos días más tarde, con
pleno respeto de las normas procesales de Florida, no
oponiéndose la demandada a tal desistimiento. Como
resultado de esta actuación procesal el divorcio en Florida quedó archivado de modo definitivo. La explicación
de este comportamiento procesal por parte del marido se debió a dos motivos, por un lado los elevados
costes del proceso en Estados Unidos y en segundo
lugar a la existencia de unas capitulaciones matrimoniales firmadas por ambos antes y después de contraer
matrimonio que estipulaban el régimen de separación
de bienes y que serían complejas de explicar ante el
juez americano. Posteriormente, la esposa, que no se
opuso al anterior desistimiento de su marido, interpuso
seis horas más tarde de la demanda interpuesta por el
marido en España, una demanda de divorcio ante los
tribunales de Florida.
Como resultado del proceso iniciado en España el
Juzgado de primera instancia español, conocedor de la
estrategia procesal del demandante, dictó sentencia
concediendo el divorcio a la pareja apelando la demandada dicha sentencia que fue anulada por la Audiencia
Provincial en base a : (a) Que el desistimiento llevado
a cabo por el marido en Florida es fraudulento; (b) Que
existe litispendencia internacional porque se ha presentado una demanda en los Estados Unidos en momento
posterior a la presentación de la demanda ante jueces
españoles; (c) Que no procede suspender el proceso
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asuntos relativos al divorcio… la competencia recaerá
en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro: ...
de la nacionalidad de ambos cónyuges…”. Por tanto,
dado que ambos cónyuges ostentan la nacionalidad
española, los tribunales españoles tienen competencia internacional para conocer de este divorcio y
dictar sentencia al respecto. Los tribunales de Florida
también pueden conocer de este divorcio con arreglo a
sus propias normas de competencia internacional, sin
embargo, este hecho no afecta de ningún modo a la
competencia de los tribunales españoles para pronunciar este divorcio ya que el ejercicio de la jurisdicción
es imperativo para los jueces y tribunales españoles. Si
éstos disponen de foros de competencia internacional
para conocer de un divorcio, deben entonces, de modo
necesario, fallar sobre el fondo del asunto.

de divorcio en España, sino declarar la incompetencia
de los tribunales españoles para pronunciar este divorcio; (e) Que la competencia para conocer corresponde
a los tribunales americanos.
Estas consideraciones demuestran un desconocimiento absoluto del Derecho internacional en la argumentación jurídica de la sentencia que además vulnera
de forma rotunda la tutela judicial efectiva del marido
demandante.
En este sentido cabe afirmar que cuando un actor desiste del proceso iniciado por él, actúa en el ejercicio
de su derecho a la acción en su vertiente negativa, es
decir, es su derecho a no ejercer una acción procesal que ha iniciado él mismo. Por tanto, no existe ni
puede existir fraude alguno por el actor cuando éste
desiste, voluntariamente y con arreglo a las formalidades y reglas de las Leyes procesales del país donde
había iniciado el proceso de divorcio (art. 3 LEC a contrario sensu).
No puede haber fraude alguno si el demandante decide
litigar en España y no en Estados Unidos en un caso
como éste ya que queda clara la competencia internacional de los tribunales españoles para conocer de este
divorcio con arreglo al Reglamento Bruselas II-bis que
de forma rotunda en su art. 3.1.b de señala que: “En los

Con respecto a los efectos jurídicos que un proceso
pendiente en Estados Unidos pueden tener sobre un
proceso pendiente en España (litispendencia internacional), se regulan en los artículos 37-39 de la Ley
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIMC) . Estos preceptos
deciden si el proceso pendiente en España debe detenerse, suspenderse o archivarse debido a que existe un
proceso idéntico pendiente ante tribunales de un tercer
Estado.
En este sentido la excepción de litispendencia internacional consiste en dar prioridad al proceso que se ha
iniciado antes (regla prior tempore potior jure) es por
tanto una excepción y no puede interpretarse de modo
extensivo o expansivo. Por ello, si no existe un proceso
judicial con identidad de causa, objeto y partes abierto
anteriormente ante tribunales de otro país, no puede
operar la excepción de litispendencia internacional
ante los tribunales españoles. Éstos deben entrar en el
fondo del asunto y fallar el caso. Lo que en ningún caso
es aceptable es anular la sentencia de instancia, no fallar sobre el fondo y archivar las actuaciones. El tribunal
puede, en tal caso, solamente, con arreglo al art. 39.1
LCJIMC, “suspender el procedimiento, a instancia de
parte y previo informe del Ministerio Fiscal”, siempre
que se cumplan los requisitos relacionados en dicho
precepto. Por tanto, en el caso de apreciar litispendencia internacional no cabe archivo de actuaciones sino
“suspensión del procedimiento”.
Como se puede apreciar la litigación internacional no
es fácil si bien el aumento de casos transfronterizos
demuestra la imperiosa necesidad de conocer e interpretar una normativa en ocasiones desconocida por
nuestros tribunales.
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CAÑIZARES LASO, ANA (DIR.);
DIÉGUEZ OLIVA, ROCÍO
(COORD.)
Función de las condiciones en
el tráfico inmobiliario. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020.
[347.235(46)Fun]
eBook Biblioteca Digital
CRESPO MORA, Mª CARMEN
La prestación de servicios
jurídicos. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[PRA-347.965(46)Cre]
FLORES ANARTE, LAURA
Estado del bienestar y políticas
públicas de igualdad en España:
¿hacía la emancipación de la
mujer?. Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [342.722(46):347.156Flo]

DRET FISCAL
CALVO VÉRGEZ, JUAN
El IVA en las operaciones
financieras. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2020.
[336.226.32(46)Cal]

DIÉGUEZ OLIVA, ROCÍO
La cesión de préstamos con
garantía hipotecaria a fondos
de titulización: la posición del
deudor cedido. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2020. [347.278(46)Die]
eBook
Biblioteca Digital
VERDA Y BEAMONTE, JOSÉ
RAMÓN DE (DIR.); CHAPARRO
MATAMOROS, PEDRO, MUÑOZ
RODRIGO, GONZALO (COORDS.)
Las crisis familiares: tratado
práctico interdisciplinar.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.627(46)Cri]
eBook Biblioteca Digital

DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA
El Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el
emprendimiento. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2020. [336.226.11(46)Del]
GONZÁLEZ APARICIO, MARTA
La prescripción de la deuda
tributaria. Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [336.225.642(46)Gon]

DRET INTERNACIONAL

DRET LABORAL

CHICHARRO LÁZARO, ALICIA
La responsabilidad del Estado en
el derecho internacional actual.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[341.236Chi]

BARRIOS BAUDOR, GUILLERMO L.
COVID-19: ¿contingencia común
o profesional?.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[331.822(46)Bar]

DOMÍNGUEZ LOZANO, PILAR
(DIR.); ELVIRA BENAYAS, MARÍA
JESÚS (COORD.)
Derecho internacional privado
europeo: diálogos con la
práctica.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[341.9(4-672UE)Der]
eBook Biblioteca Digital

BLASCO LAHOZ, JOSÉ FRANCISCO
Seguridad Social y COVID-19:
las medidas adoptadas en
materia de Seguridad Social
como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[368.4(46)Bla]
eBook Biblioteca Digital

GARCÍA SEGURA, CATERINA,
SANAHUJA, JOSÉ ANTONIO,
VERDES-MONTENEGRO,
FRANCISCO J. (COORDS.)
100 Años de relaciones
internacionales: una mirada
reflexiva.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[341.1/.8Cie]

CANDAMIO BOUTUREIRA,
JOSÉ JUAN
ERTEs por coronavirus:
novedades y procedimientos
a seguir en los Expedientes
Temporales de Regulación de
Empleo a causa de COVID-19.
4ª ed. A Coruña: Colex, 2021.
[331.63(46)Can]
Biblioteca Digital

NUVIALA LAPIEZA, IRENE
Los “dispute boards” como
mecanismo jurídico de
resolucion de conflictos en los
contratos internacionales de
ingeniería y construcción: un
análisis desde la perspectiva
del derecho transnacional.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[347.74:341.96Nuv]

Guia de normativa bàsica de
tributació de l’advocat/da.
Barcelona: Servei d’Ocupació i
Orientació Professional del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, 2021.
eBook Biblioteca Digital

ELORRIAGA BASOA, ESTIBALIZ
Conciliación laboral: cómo
alcanzar acuerdos entre las
partes sin llegar a juicio.
A Coruña: Colex, 2020.
[331.817(46)Elo]
eBook Biblioteca Digital

DRET
CONSTITUCIONAL
DOS SANTOS JR, ALOISIO C.,
GARCIANDÍA IGAL, DAVID
La libertad religiosa de
los trabajadores: el deber
empresarial de acomodación
razonable como mecanismo
de promoción de los derechos
humanos. Madrid: Iustel, 2021.
[331(46):342.7Dos]

SOTO MOYA, MARÍA DEL MAR
(COORD.); GARCÍA CALVENTE,
YOLANDA, RUIZ GARIJO,
MERCEDES, SEDEÑO LÓPEZ,
JOSÉ FRANCISCO (AUTS.)
Fiscalidad y sesgos de género.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.156(46):336Fis]

SÁNCHEZ LORENZO,
SIXTO A. (DIR.)
Arbitraje comercial
internacional: un estudio de
derecho comparado. Cizur
Menor (Navarra): Civitas Thomson
Reuters, 2020. [DAr-341.63Arb]

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARLOS
ERTES y la transición a los
despidos por necesidades
empresariales: consecuencias
ante la crisis de la COVID-19.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[331.63(46)Gon]
GONZÁLEZ ORTEGA, SANTIAGO,
BARCELÓN COBEDO, SUSANA
El Ingreso mínimo vital:
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situaciones de violencia machista.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.615(46):347.157Cas]

(comentarios al Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[368.414(46)Gon]
eBook Biblioteca Digital
Guia de normativa bàsica de
prevenció de riscos laborals
de l’advocat/da i despatxos
professionals col·lectius.
Barcelona: Servei d’Ocupació i
Orientació Professional del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, 2021.
eBook
Biblioteca Digital
PÉREZ CAPITÁN, LUIS
El despido colectivo y las
medidas de suspensión y
reducción temporal de jornada.
2ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[331.135(46)”2012”Per]

DRET MERCANTIL
AGÜERO ORTIZ, ALICIA
La evolución de la normativa
de protección a los inversores
y los remedios aplicados a
los contratos de inversión:
de la ISD, directiva 2003/71 y
MIFID a los nuevos estándares
jurisprudenciales, MIFID II,
MIFIR, PRIIPS, Reglamento
2017/1129 y las circulares y
órdenes españolas. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2020. [347.73(46)Agü]

CAMPUZANO, ANA BELÉN,
SANJUÁN, ENRIQUE
GPS concursal: guía profesional.
4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2021. [PRA]
eBook
Biblioteca Digital

ESTANCONA PÉREZ, ARAYA
ALICIA
La protección de los usuarios
de servicios financieros:
mecanismos de
prevención y control.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[347.731(46):347.73Est]

GARCÍA VIDAL, ÁNGEL
Las acciones civiles por
infracción de la propiedad
industrial. Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [347.77(46):347.919Gar]
eBook Biblioteca Digital

CHANG KCOMT, ROMY
El consentimiento en el derecho
penal: análisis dogmático.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.222(46)Cha]

MANZANARES SECADES,
ALBERTO, VILLORIA RIVERA,
IÑIGO (COORDS.); BORRALLO
VEIGA, ALEXANDRA, DEL
CAMPO RATO, LAURA, FONT
LÓPEZ, FELIPE (AUTS.)

DELGADO SANCHO, CARLOS
DAVID (COORD.); CANEDA
RENDO, SUSANA (COL.)
Delitos societarios: guía práctica
sobre los delitos cometidos
en el seno de las entidades
mercantiles. A Coruña: Colex, 2020.
[343.53(46):347.72Del]
eBook Biblioteca Digital

Comentarios de jurisprudencia
bancaria: una selección de
sentencias sobre contratos de
financiación corporativa, sus
garantías y el concurso. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2020. [347.734(46)Com]

Estudios interdisciplinares de
género. Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [ID-274]
eBook Biblioteca Digital

RODRÍGUEZ-GARCÍA,
NICOLÁS, RODRÍGUEZ-LÓPEZ,
FERNANDO (EDS.)
Compliance y justicia colaborativa
en la prevención de la corrupción.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[657(46):343.222Com]

DRET PROCESSAL
ADÁN DOMÉNECH,
FEDERICO, CALVO VÉRGEZ,
JUAN, CAMPOS ACUÑA,
CONCEPCIÓN [I 9 MÉS]
Cómo hacer frente a los efectos
legales y litigios derivados del
COVID-19. Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer: Bosch, 2020.
[347.97(46):61Com]

RECUERDA GIRELA, MIGUEL
ÁNGEL (DIR.)
Anuario de derecho de la
competencia: 2020. Cizur Menor
(Navarra): Civitas Thomson
Reuters, 2020. [PRA]

VEIGA COPO, ABEL B. (DIR.);
MARTÍNEZ MUÑOZ, MIGUEL
(COORD.)

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CARMEN
La sustracción internacional de
menores: el retorno del menor
en el ámbito del Convenio de La
Haya de 1980 y del Reglamento
(CE) N.º 2201/2003 = International
child abduction: return of the
child under the Hague Convention
of 1980 and Regulation (EC) N.º
2201/2003. A Coruña (Galícia):
Colex, 2020. [343.553Fer]
eBook Biblioteca Digital

El Acreedor en el derecho
concursal y preconcursal a
la luz del texto refundido de
la Ley concursal: Cátedra
Uría Menéndez-ICADE de
Regulación de los Mercados.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2020.
[347.736(46)”2020”Acr]

GARCÍA ARROYO, CRISTINA

DRET PENAL

El delito de cohecho subsiguiente.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.35(46)Gar]

BORGES BLÁZQUEZ, RAQUEL
La protección de las víctimas en la
Unión Europea: de la obligación
estatal positiva de proteger a las
víctimas de violencia de género a
su tutela judicial. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2020. [343.615(4-672UE)Bor]
eBook Biblioteca Digital

CASADO CASADO, BELÉN
Menores y violencia de género:
la protección al menor ante

LÓPEZ ULLA, JUAN MANUEL
(DIR.); SÁEZ GONZÁLEZ, JESÚS
(COORD.)
Combatiendo la violencia contra
la mujer: experiencias europeas y
americanas. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[343.615(4-672UE)Com]

POZO PÉREZ, MARTA DEL
(DIR.); IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª
LUÍSA (COORD.)

ARMENGOT VILAPLANA, ALICIA
Hacia la reconstrucción de
la acción colectiva. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2020.
[347.921(46)”2015”Arm]

BELTRÁN MONTOLIU, ANA
Proceso europeo de escasa
cuantía: el derecho procesal
de la Unión Europea. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2021.
[341.98(4-672UE)Bel]
eBook Biblioteca Digital

BELLIDO PENADÉS, RAFAEL
La captación de comunicaciones
orales directas y de imágenes
y su uso en el proceso penal:
(propuestas de reforma).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.14(46)Bel]
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CASTILLO RIGABERT,
FERNANDO (COORD.)
Acceso a la abogacía: test.
Madrid: Tecnos, 2020. [
PRA-347.965(46)Acc]

DEL CANTO GONZÁLEZ,
LEÓN FERNANDO
Abogacía crítica: manifiesto
en tiempos de crisis.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[PRA-347.965(46)Del]

GUERRA PÉREZ, MIGUEL (DIR.)
Guía práctica del procedimiento
monitorio general: esquemas,
doctrina, encuestas, formularios
y jurisprudencia.
Las Rozas (Madrid): Editorial
jurídica Sepín, 2020.
[347.919(46)”2015”:347.28Gui]
Guia de bones pràctiques
sobre escrits, informes orals i
actuacions judicials. Barcelona:
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala de Govern,
Consell de l’Advocacia Catalana,
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, 2021.
eBook
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GARCÍA VIDAL, ÁNGEL (DIR.)
Big data e internet de las
cosas: nuevos retos para el
derecho de la competencia
y de los bienes inmateriales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[342.738(46):004.6Big]
eBook
Biblioteca Digital

LÓPEZ ONETO, MARCOS
Fundamentos para un derecho
de la inteligencia artificial:
¿queremos seguir siendo
humanos?. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2020. [347.77:004.8Lop]
eBook
Biblioteca Digital

PÉREZ ESTRADA, MIREN
JOSUNE
El proceso judicial digital:
los efectos en la protección
de los datos personales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.97(46):004.7Per]
eBook Biblioteca Digital

Biblioteca Digital

DRETS DIGITALS
CASTELLÓ PASTOR, JOSÉ
JUAN, GUERRERO PÉREZ,
ALEJANDRO, MARTÍNEZ
PÉREZ, MÍRIAM (DIRS.)
Derecho de la contratación
electrónica y comercio
electrónico en la Unión
Europea y en España: incluye
un resumen del marco legal en
EE.UU., Japón, Brasil y México.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.74(46):004.7Der]
eBook Biblioteca Digital

RENIU VILAMALA, JOSEP
MARIA, MESEGUER
SÁNCHEZ, JUAN VÍCTOR
(DIRS.)
¿Política confinada?: nuevas
tecnologías y toma de
decisiones en un contexto
de pandemia. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2020.
[347.7(46):004.7Pol]

TRUJILLO PONS, FRANCISCO
La “Desconexión digital” en
el ámbito laboral. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2020.
eBook
[331(46):342.721Tru]
Biblioteca Digital

RECENSIONS
MORENO TRAPIELLA, PRUDENCIO
Estudios sobre la garantía hipotecaria y
su ejecución: adaptado a la Ley 5/2019, de
Contratos de Crédito Inmobiliario, y a la reciente
jurisprudencia del TJUE y del TS.
Las Rozas (Madrid): Editorial jurídica Sepín, 2021.
[347.952(46):347.27Mor]
Biblioteca Digital

Obra coral coordinada pel lletrat de l’Administració de Justícia
Prudencio Moreno, que aborda els estudis sobre la garantia
hipotecaria i la seva execució, una qüestió complexa de
màxima vigència i actualitat. Tots els autors signants dels
diferents estudis o capítols són experts i provenen del món de la judicatura (ja siguin
lletrats de l’administració de Justícia o magistrats), raó per la qual la seva exposició
científica, es realitza des de la perspectiva més pràctica, com és la pròpia experiència
de l’activitat en els Jutjats. L’obra disposa de 17 estudis, dividits en tres parts que
aborden, d’una banda, l’aproximació general a la nova regulació, el procediment
d’execució hipotecària fins a la realització del bé hipotecat i finalitzant per les
actuacions posteriors a l’adjudicació, respectivament. Són objecte d’estudi qüestions
com el nou marc jurídic, les alternatives a l’execució, les qüestions prejudicials
europees, la mediació hipotecària i la dació en pagament, la incorporació de les noves
tecnologies i l’expedient electrònic, la rehabilitació del crèdit hipotecari o les diferents
i múltiples vessants de la subhasta...en definitiva continguts tots ells d’obligada
consulta per a aquells professionals especialitats en la matèria hipotecària i el seu
ampli camp d’influència.

SALAS CARCELLER, ANTONIO (COORD.)
Custodia de menores: aspectos relevantes de la
custodia en los procesos de familia.
Análisis normativo y jurisprudencial.
A Coruña (Galicia): Colex, 2020. [347.635(46)Cus]

Obra coordinada per un expert en aquesta matèria com és
el magistrat del TS Antonio Salas, i que es presenta com
una guia pràctica per apropar-se a la diversa problemàtica
que sorgeix al voltant de la custòdia i que es plantegen
els professionals especilitzats en aquesta matèria. La
sistemàtica plantejada parteix del concepte de pàtria
potestat fins a la intervenció del serveis auxiliars en
matèria de custòdia, analitzant en aquest íter, qüestions cabdals com les guàrdies
i custòdies monoparentals, el règim de visites, les custòdies compartides i les
diferents regulacions del Dret comú i els Drets Forals. D’altra banda, aquest enfoc
eminentment pràctic, s’enriqueix i el distingeix d’altres obres ja publicades perquè
aborda temes moderns i polèmics que reflecteixen el canvi d’usos i costums de la
societat, com poden ser el dret de visita dels avis, el règim de custòdia en períodes
de lactància, l’abandonament de la llar, etc. aplicant a tots ells la més moderna
jurisprudència i les darreres recomanacions del CGPJ en aquesta complexa matèria.

SANTANA LORENZO, MARGARITA (DIR.)
Guía práctica de compliance internacional:
contenido preparatorio para el Certificado
Internacional Compliance Officer-CICO.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters,
2020. [657(036)Gui]

Us presentem i recomanem aquesta guia pràctica que
facilita al lector usuari un contingut preparatori per al
Certificat Internacional de Compliance Officer (CICO).
Aquesta interessant obra està coordinada per la directora
especialista en aquesta matèria, Margarita Santana, i aborda
el tractament d’aquesta vigent i recent disciplina des d’una
perspectiva internacional. El seu estudi comença amb el capítol dedicat a la naturalesa
i abast de la funció de compliment (concepte, principis bàsics, àmbit d’actuació...), fins
arribar a la funció de Compliance d’altres països del nostre entorn (França, Alemanya,
Itàlia, Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit i Portugal), passant prèviament per l’anàlisi
i estudi de temes de vigent actualitat disciplina com són: l’oficial de compliment, la
gestió de riscos, la cultura d’ètica del compliment, la responsabilitat social corporativa,
els canals de denúncia i la responsabilitat penal de les persones jurídiques entre
d’altres. Constitueix en definitiva, una eina d’obligada consulta, amb una perspectiva
internacional que abasta la seva projecció envers Europa, Estats Units i Llatinoamèrica
i que disposa d’un temari imprescindible per a empreses i professionals amb
independència del que desenvolupin la seva tasca professional en l’administració
pública, l’empresa o en l’àmbit universitari.
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NEUS ESTELA
RESPONSABLE DEL SERVEI D’OCUPACIÓ
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (SOOP) (DE
SETEMBRE DE 2013 FINS AL 15 DE MARÇ DE 2021)

“LES DONES HEM
FET PROGRESSOS
PERÒ ENCARA
ENS FALTA MOLT
PER PODER DIR
QUE ESTEM EN
PLENA IGUALTAT
AMB ELS HOMES”
Text: Roser Ripoll

Foto: Albert Muñoz

Vas entrar a formar part de l’ICAB el setembre del
2013 amb l’objectiu de donar un impuls al SOOP que
en aquells moments era bàsicament la Borsa de Treball. Com va ser aquest pas, quins eren els objectius?
La Junta encapçalada pel degà emèrit Oriol Rusca tenia com
un dels objectius del seu mandat impulsar i oferir als seus
col·legiats i col·legiades els serveis necessaris per tal de donar
eines, suport, assessorament i acompanyament tant a qui
està en cerca o millora de feina per compte d’altri, com per a
qui vol crear el seu propi despatx/empresa o consolidar-lo, per
la qual cosa vam posar en marxa, per una banda, el servei que
vam anomenar “Advocacia Emprenedora”, entrant a formar
part de la Xarxa Emprèn, i, per una altra, vam donar un impuls
a la Borsa de Treball fent-la més proactiva.
Com va sorgir la idea de crear la Fira de l’Ocupació?
L’any 2016 es va commemorar els 50 anys de l’Escola de
Pràctica Jurídica, i la Fira de l’Ocupació va ser un dels es-

Món Jurídic · #334 · Abril/Maig 2021

deveniments de la celebració. Donat l’èxit que va tenir es
va decidir repetir l’experiència, i any rere any ha tingut molt
bona acollida. Aquest any, degut a la pandèmia, l’hem realitzat de manera virtual, tot i així han participat 23 despatxos
i empreses i més de 400 persones.
Saps a quantes persones s’ha ajudat a canviar o trobar feina des del SOOP?
La Borsa de Treball de l’ICAB és referent en el sector.
Abans de la pandèmia publicàvem al voltant de 1.800
ofertes anuals. L’any 2020, amb la pandèmia, gairebé vam
publicar 1.000 ofertes. Actualment ja estem a nivells anteriors a la pandèmia, només el mes de febrer n’hem publicat 135. L’índex d’ocupabilitat que tenim és del 43-44%.
Quins serveis oferiu com a Advocacia Emprenedora?
Oferim acompanyament especialitzat i personalitzat a les
persones emprenedores i empreses que vulguin iniciar
la seva activitat, consolidar-la o avaluar la seva viabilitat.
També oferim càpsules formatives en gestió de despatxos, planificació estratègica, fiscalitat, internacionalització,
transformació digital, networking i cooperació. Ens actualitzem constantment i estem al dia de les noves tendències empresarials. Des que vam començar hem fet 2.600
assessoraments en creació i consolidació d’empreses.
Un altre servei que hem posat a disposició de les persones col·legiades són les “Guies bàsiques” per tal que
tinguin al seu abast i coneguin les seves obligacions en matèria fiscal, laboral, protecció de dades, prevenció de blanqueig de capitals, consum, protecció de riscos i igualtat.
En què consisteix el programa Mentoring?
Aquest va ser un programa que vam iniciar el 2014 conjuntament amb el Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) i ja
portem 7 edicions. La seva finalitat és donar recolzament
als joves advocats i advocades que s’inicien en l’exercici
de la professió. Consisteix en reunions grupals mensuals
tutelades per un mentor o mentora especialitzada en diferents àrees; laboral, família, penal i civil on es plantegen
els dubtes que sorgeixen en el dia a dia.
Quins són els perfils i habilitats que es demanen a
l’advocacia?
Depèn molt d’on hagis d’exercir, diria que les més bàsiques a banda de tenir una bona base tècnica, serien els
idiomes, l’empatia, bona comunicació, coneixement de les
noves tecnologies i cada vegada més aptituds comercials.
Quins consells donaries a algú que s’hagi d’afrontar a
una entrevista laboral?
El millor consell és que demani cita prèvia al nostre servei
per tenir una entrevista personalitzada on de manera con-
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junta es valoraran els punts forts i els que calen millorar
en cada cas.
Suposo que és una gran satisfacció ajudar a trobar
feina o a canviar-la….Els advocats i advocades que
han trobat feina a través del servei us donen feedback de com els hi va?
I tant que ens en donen!!! i és molt gratificant per a nosaltres. També els despatxos i empreses ens manifesten
la seva satisfacció amb la persona escollida per cobrir la
vacant. Igualment ho fan les persones emprenedores
que han iniciat el seu projecte i veiem com va tirant endavant i es consolida.
Com valores el teu pas per l’ICAB?
Ha sigut una molt bona experiència. He pogut col·laborar
en realitzar projectes nous molt engrescadors i també
conèixer el funcionament de la institució. He tingut un
molt bon equip que ha permès treballar en bon ambient
i assolir els objectius marcats. A més, sempre he tingut
la confiança de les meves responsables que han facilitat
la meva feina.
El passat 15 de març et vas jubilar. Has treballat des dels 14 anys, com valores la teva carrera
professional. Les dones han progressat en l’àmbit
laboral?
Les dones hem fet progressos però encara ens falta
molt per poder dir que estem en plena igualtat amb els
homes (sostre de vidre, bretxa salarial...) i no podem
badar, aquesta és una lluita diària i constant i no ens
podem permetre ni un pas enrere. A l’ICAB s’ha avançat
i fet molt bona feina amb el Pla Integral d’Igualtat 20182021, un projecte estratègic per a la societat i per a
l’advocacia, així com també amb el “Women Business
Justice European Forum”.
Què és el que més trobaràs a faltar?
Indubtablement, les companyes i els companys i la bona
relació mantinguda aquests anys. També et dic que m’emporto alguna bona amiga i amic.
Quins projectes de futur tens?
De moment, ubicar-me en aquesta nova situació però
sens dubte mantenir-me activa i aportar la meva experiència allà on pugui ser d’utilitat.
Quin missatge voldries donar als companys i companyes de l’ICAB? I a l’advocacia o estudiants de
dret que busquen feina?
No sé jo això de donar missatges... el que puc dir és
que la feina s’ha de fer amb honestedat, ganes i sentit
comú.

ANIMUS JOCANDI

Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Jordi 2021 volem donar-vos a conèixer obres escrites per
companys i companyes de professió en el seu temps lliure. D’altra banda us animem a què si heu publicat
recentment una obra i voleu donar-la a conèixer podeu enviar un correu electrònic a monjuridic@icab.cat amb
la portada i un breu text explicatiu. També us demanen que doneu un exemplar a la Biblioteca per fer créixer
la col·lecció de llibres no jurídics escrits per l’advocacia.

Jordi Ludevid

Una ciudad de profesiones

Ciudad de profesiones,
de Jordi Ludevid
MY16EDIT

”Una ciudad de Profesiones” ens
mostra la importància que els professionals tenen en la nostra societat
com un component únic, essencial i
imprescindible de la raó social i que
a falta d’ells no cabria en l’imaginari
humà una nova economia digital, ni serien possibles els Drets Humans, com tampoc es podria
afrontar els reptes globals ni aconseguir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
MY16 EDIT

La literatura de “Una ciudad de profesiones”, ens exposa
davant d’un viatge històric que s’inicia al segle V a. c. i
finalitza en la precarització dels nostres dies, recomposant
així una realitat que des dels seus orígens té a veure amb
el coneixement pràctic i amb el civisme.

Errores Invencibles,
de Oscar Morales
Bosch Editor
El Doctor en dret, Oscar Morales, ens
presenta la seva darrera novel·la “Errores Invencibles” en la qual reflexa una
captivadora història que explora els
matisos de la justícia espanyola.
Aquest llibre ens trasllada a un escenari en el qual l’advocat protagonista juntament amb la
fiscalia composen un relat i una història de contradiccions
filada sobre un anacrònic sistema penal espanyol, cosa
que portarà a l’acusat a vagar sobre els límits entre l’heroisme, la perversió, la raonabilitat i legitimitat dels judicis
de valor que succeeixen en la trama de la història.

Quin valor té la vida?

INCALCULABLE
DEFENSAR-LA està a les nostres mans
T’ajudem a protegir el benestar dels teus
Després d’un any per oblidar, hem après que el més important és justament allò que ja tenim: la família i les persones que estimem.
Saber que no els faltarà res passi el que passi, és la nostra tranquil·litat.
Millora avui la teva cobertura de vida, tingues cura dels teus i no paguis fins al setembre* per les garanties i
imports següents: | Orfenesa
150 €/mes per cada fill menor de 25 anys
FINSE*
S
I
T
R
| Viduïtat
150 €/mes
GRAETEMB
| Vida
40.000 €
AL S
| Defunció per accident
40.000 €
I, si estàs a la mútua en opció alternativa al RETA, o exerceixes per compte propi, podràs deduir-te en l’IRPF el cost anual d’Orfenesa,
Viduïtat i Vida.
COM ABANS T’ASSEGURIS, MÉS ESTALVIARÀS!
* Alter Mútua assumeix el cost mensual dels rebuts, inclòs el del mes d’agost, per la millora de cobertura en qualsevol de les garanties indicades (Orfenesa, Viduïtat, capital de Vida o defunció per Accident),
amb l’import assenyalat en cada cas.
Per als mutualistes adherits a la mútua en opció alternativa al RETA, aquesta millora haurà de ser en excés dels imports mínims obligatoris legalment establerts. Millora o nova contractació subjecta
a les condicions de subscripció. Promoció vàlida fins al 31/05/2021.
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