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EDITORIAL

Els mesos passen volant i no dona temps a participar i gaudir 
dels actes, jornades i festivitats que, en el context de l’ICAB, 
tenen lloc.

El 8 de març va fer un any del nostre Pla d’Igualtat a través 
del qual hem tractat de donar exemple amb la implementació 
de mesures reals en matèria de no discriminació per raó de 
gènere. La formació en igualtat en els plans docents, el nou 
canal de denúncies -com a mitjà per fer valer les desigualtats 
que poden patir les nostres companyes- i la composició parità-
ria de les nostres seccions i comissions n’han estat el resultat 
i, tot i que encara ens queda molt camí per recórrer, a poc a 
poc, anem trencant estereotips, tot i que la societat no és su-
ficientment mal·leable per adaptar-se al ritme que seria ideal 
en aquesta matèria.

La quarta edició de la Fira d’Ocupació es va celebrar amb 
un èxit rotund d’assistència. La seu de l’ICAB va ser un lloc 
ideal per a l’intercanvi de necessitats entre aquells companys 
i companyes interessades en explorar noves oportunitats 
de treball i aquells despatxos i entitats a la recerca de nous 
talents. Durant aquesta Fira -que s’ha convertit en un referent 
per a l’ocupació en el sector jurídic de la ciutat- els col·legiats i 
col·legiades i els despatxos van celebrar entrevistes de treball 
‘in situ’ i van poder assistir a tallers que tenien per objecte 
instruir sobre les estratègies per poder obtenir un bon resultat 
en la selecció de treball. Ja es diu allò de què buscar feina és, 
en si mateix, una feina.

Com a activitats més lúdiques, el 23 d’abril, es va celebrar 
Sant Jordi a l’ICAB amb gran protagonisme de la Bibliote-
ca, que és un “must” per a col·legiats i no col·legiats. Una 
verdadera joia que per a molts encara continua essent una 
desconeguda.

En temps convulsos i per a una professió com la nostra on els 
termes “estrès” i “ansietat” apareixen assenyalats en negreta 
als estudis sobre la salut mental de l’advocacia...la biblioteca 
és un lloc idoni per desconnectar i practicar una meditació 
conscient perdent-nos en el seu patrimoni bibliogràfic.

Aquest mesos d’abril i maig també han estat mesos d’elecci-
ons amb ocasió de les quals, des de l’ICAB, s’han elaborat 
15 propostes per a una justícia digna; la implementació de 
les quals s’ha demanat amb caràcter d’urgència. Es dema-
na així una justícia dotada dels recurs personals i mitjans 
materials suficients per donar resposta efectiva al dret a 
la tutela judicial, una justícia que respecti l’advocacia, que 
es caracteritzi per la celeritat, l’eficiència, l’adaptació a les 
noves exigències del món tecnològic i l’extensió a aquells 
grups de la societat especialment necessitats de protecció. 

Dins aquestes propostes, es fa referència també a la im-
plementació dels anomenats ‘Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible’, els coneguts com ODS 2030.  Aquests 
objectius, l’assoliment ple dels quals està previst per les 
Nacions Unides per a l’any 2030, haurien de ser també 
de lectura obligatòria per a tots. Compromisos com “fam 
zero”, “educació de qualitat”, “fi de la pobresa, “salut”, 
“treball decent” o “reducció de les desigualtats”, entre 
d’altres, haurien d’haver quedat abastament superats 
en aquest segle on la solvència econòmica i el potencial 
humà del què es disposa a nivell global fan absolutament 
incomprensible que seguim parlant d’aquests ODS tan 
essencials.

Pel que fa als mesos que encara queden abans de les 
vacances d’estiu, es preveuen nous congressos, jornades 
i actes com la segona edició del  Business and Justice 
European Forum, el Congrés General de la FBE, que tin-
drà lloc a Barcelona i és una bona oportunitat per inter-
nacionalitzar-se, la Jornada sobre les tant controvertides 
novetats de la LAU i moltes altres organitzades per les 
Comissions i Seccions de l’ICAB sobre temes de plena 
actualitat i que es poden consultar a la pàgina web de 
l’ICAB.

Queda encara molta activitat col·legial per endavant, però, 
sense adonar-nos arribarà l’agost i podrem cantar allò de... 
“El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó...” Tot és qüestió de 
paciència.

UN COL·LEGI ACTIU
Susana Ferrer 

Directora de la Revista Món Jurídic
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.

Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió Plus PRO

Bonifiquem la seva quota de

col·legiat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració

fins a

10% 0 3%TAE gratuïtes+ + +
de la seva quota comissions Primer any fins a targetes de crèdit i de dèbit.2

de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a

50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1

any.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a

treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per

a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers

mesos.

1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al

banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors

cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte

Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el

saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus

PRO.

En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.

Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8195% TAE

(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al

compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 271,63 euros; data contractació: 30/06/2019;

data primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.

Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%

TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de

liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 295,96 euros; data inici segon

any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.

2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de fins a

120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular

mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat

dos rebuts domèstics en els dos últims mesos. Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o

ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professionals que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de

menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

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.



Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei 5/2019, de 15 de març, 
reguladora dels contractes de crèdit 
immobiliari. BOE núm. 65 16/03/2019

 Reial decret 91/2019, d’1 de 
març, pel qual es regula la composi-
ció i funcionament del Consell As-
sessor de Prevenció i Lluita contra el 
Frau als interessos financers de la Unió 
Europea. BOE núm. 67 19/03/2019

 Reial decret llei 10/2019, de 29 
de març, pel qual es prorroga per 
a 2019 la destinació del superàvit 
de comunitats autònomes i de les 
entitats locals per a inversions fi-
nancerament sostenibles i s’adop-
ten altres mesures en relació amb les 
funcions del personal de les entitats 
locals amb habilitació de caràcter na-
cional. BOE núm. 77 30/03/2019

 Reial decret 130/2019, de 8 de 
març, pel qual es regula la Base de 
dades Nacional de Subvencions i 
la publicitat de les subvencions i 
altres ajudes públiques. BOE núm. 
77 30/03/2019

 Reial decret 210/2019, de 29 de 
març, pel qual s’aprova la provisió de 
places de les Forces Armades i de l’Es-
cala d’Oficials de la Guàrdia Civil per a 
l’any 2019. BOE núm. 79 02/04/2019

 Reial decret 214/2019, de 29 
de març, pel qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública d’estabilització 
corresponent a la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2017, per al per-

sonal de l’Administració de Justícia 
per a 2019. BOE núm. 79 02/04/2019

 Decret llei 7/2019, de 2 d’abril, 
de concessió d’un suplement de 
crèdit als pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2017. 
DOGC núm. 7947 04/04/2019

 Decret 78/2019, de 2 d’abril, de 
creació i regulació de la Comissió de 
Govern de la Renda Garantida de Ciu-
tadania. DOGC núm. 7947 04/04/019

 Reial decret 244/2019, de 5 
d’abril, pel qual es regulen les condici-
ons administratives, tècniques i eco-
nòmiques de l’autoconsum d’energia 
elèctrica. BOE núm. 83 06/04/2019

 Reial decret 165/2019, de 22 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Adopció internacional. BOE núm. 81 
04/04/2019

 Instrucció 7/2019, de 18 de 
març, de la Junta Electoral Central, 
que dóna nova redacció a la Instrucció 
5/2019, d’11 de març, sobre aplicació 
de la modificació de la Llei orgànica 
del Règim Electoral General duta a 
terme per la Llei orgànica 2/2018, 
de 5 de desembre, per a garantir el 
dret de sufragi de totes les perso-
nes amb discapacitat. BOE núm. 69 
21/03/2019

 Ordre INT/318/2019, de 19 de 
març, per la qual es modifiquen els 
annexos del Reial decret 605/1999, 
de 16 d’abril, de regulació comple-

mentària dels processos electorals. 
BOE núm. 69 21/03/2019

 Resolució 296/XII del Parlament 
de Catalunya, de validació del Decret 
llei 2/2019, del 22 de gener, de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, per tal d’incorporar mesures 
contra els trastorns de la conducta 
alimentària. DOGC 7831 15/03/2019

 Instrucció 6/2019, de 18 de 
març, de la Junta Electoral Central, 
sobre distribució d’espais gratuïts 
de propaganda electoral en els mit-
jans de comunicació de titularitat 
pública i de delegació en les Juntes 
Electorals Provincials i en la Junta 
Electoral de la Comunitat Valenciana 
de les competències previstes en 
l’article 65.5 de la Llei orgànica del 
Règim Electoral General, en relació 
amb les eleccions al Congrés dels 
Diputats i al Senat i eleccions a les 
Corts, que se celebraran el 28 d’abril 
de 2019. BOE núm. 69 21/03/2019

 Resolució de 25 de març de 
2019, de la Secretària d’Estat de 
Migracions, per la qual es publica 
l’Acord del Consell de Ministres de 22 
de març de 2019, pel qual s’apro-
ven les instruccions per les quals 
es determina el procediment, en 
cas de retirada del Regne Unit de 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord de 
la Unió Europea sense que s’ha-
gi aconseguit l’acord previst en 
l’article 50 del Tractat de la Unió Eu-
ropea, per a la documentació dels 
nacionals del Regne Unit residents 
a Espanya abans de la data de 
retirada i dels membres de la seva 
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família, així com per a la documenta-
ció dels nacionals del Regne Unit que 
reuneixin la condició de treballadors 
fronterers abans de la data de retira-
da. BOE núm. 73 26/03/2019

 Ordre HAC/350/2019, de 5 de 
març, per la qual es modifica l’Ordre 
EHA/1658/2009, de 12 de juny, per 
la qual s’estableixen el procediment i 
les condicions per a la domiciliació 
del pagament de determinats deu-
tes la gestió dels quals té atribuïda 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. BOE núm. 75 28/03/2019

 Resolució de 3 d’abril de 2019, 
del Congrés dels Diputats, per la qual 

s’ordena la publicació de l’Acord de 
Convalidació del Reial decret llei 
7/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents en matèria d’habitatge i 
lloguer. BOE núm. 86 10/04/2019 
10/04/2019

 Ordre TSF/63/2019, de 3 
d’abril, per la qual s’estableixen les 
instruccions necessàries per a la 
participació de persones treballa-
dores en els eleccions al Congrés 
dels Diputats i al Senat del dia 28 
d’abril de 2019. DOGC núm. 7849 
08/04/2019

 Resolució de 3 d’abril de 
2019, del Congrés dels Diputats, 

per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de Convalidació del 
Reial decret llei 6/2019, d’1 de 
març, de mesures urgents per a 
garantia de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats entre dones i 
homes en l’ocupació i l’ocupa-
ció. BOE núm. 86 10/04/2019

 Resolució de 3 d’abril de 
2019, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publica-
ció de l’Acord de Convalidació 
del Reial decret llei 8/2019, de 8 
de març, de mesures urgents de 
protecció social i de lluita con-
tra la precarietat laboral en la 
jornada de treball. BOE núm. 86 
10/04/2019
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El passat 5 de març 2019 es va 
publicar al BOE el Reial Decret-Llei 
7/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents en matèria d’habitatge i 
lloguer, que va entrar en vigor l’en-
demà de la seva publicació. 

Sí, és cert: un nou decret-llei 
sobre aquesta matèria després 
de l’aprovació no convalidada 
del Reial Decret-Llei 21/2018, de 
14 de desembre, amb el mateix 
títol. Sembla que aquesta vegada 
aconseguirà ser convalidat en el 
Congrés (de fet, quan es publi-
qui aquesta ressenya la Diputació 
Permanent del Congrés ja haurà 
votat la seva convalidació). El que 
no sembla tan clar és que pugui ser 
millorada la seva redacció --encara 
que només sigui en els aspectes 
tècnics-, en aquest període d’in-
terregne fins a la constitució de la 
nova cambra que ha de sorgir de 
les eleccions del 28 d’abril de 2019. 
Però aquest és un dels riscos –però 
no el menor-- d’aprovar normes a 
cop de decret-llei, sobre tot quan 
es fa just abans de dissoldre les 
Corts Generals.

Pel que fa al contingut d’aquest R. 
Decret Llei hem d’assenyalar que 
aquesta disposició torna a entrar 

en les lleis que ja va intentar mo-
dificar l’anterior R. Decret Llei (el 
21/2018), però no és exactament 
una reproducció d’aquell. Modifica 
la  Llei d’Arrendaments Urbans, la 
de Propietat Horitzontal, la d’Enjudi-
ciament Civil, el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals 
i el text refós de la Llei de l’ITP i 
AJD, però hi ha alguns canvis signi-
ficatius, que esmentarem.

La norma no és retroactiva i, per 
tant, no afecta als contractes d’ar-
rendament d’habitatge anteriors 
a la seva entrada en vigor, sens 
perjudici que les parts puguin 
adaptar-s’hi, si així ho acorden i 
no resulta contrari a la llei. 

Entre altres aspectes a destacar, 
quant a la durada dels contractes i 
sens perjudici que sigui lliurement 
pactada, que si la destinació primor-
dial de l’habitatge és la de satisfer 
la necessitat permanent d’habitatge 
de l’arrendatari, el termini mínim 
de durada del contracte, obligatori 
per a l’arrendador, serà de fins a 5 
anys. Si l’arrendador és una perso-
na jurídica –sense cap distinció-- el 
termini mínim serà de fins a 7 anys. 
A més, s’amplia la pròrroga legal 
posterior d’un any en un termini de 
fins a 3 anys.

Al respecte s’incorporen algunes 
modificacions sobre els terminis de 
preavís a l’efecte de prorrogar els 
terminis del contracte. No canvia el 
de 30 dies d’antelació com a mínim 
a la data d’acabament del termini 
inicial del contracte o de les seves 

pròrrogues fins a garantir la durada 
mínima legal (de fins a 5 o fins a 7 
anys, segons el cas). Però, trans-
correguda la durada mínima legal, 
si hi ha voluntat de no renovar el 
contracte i entrar en la pròrroga de 
fins a 3 anys, l’arrendador ha de no-
tificar-ho a l’arrendatari en el termini 
mínim de 4 mesos d’antelació a 
aquella data. Si és l’arrendatari, ho 
haurà de fer amb 2 mesos d’antela-
ció. També cal tenir en compte que 
la pròrroga legal  de fins a 3 anys 
(posterior a la durada mínima legal) 
s’aplicarà any rere any, llevat que 
l’arrendatari manifesti a l’arrendador 
amb un mes d’antelació a la data 
d’acabament de qualsevol de les 
3 anualitats, la seva voluntat de no 
renovar el contracte. Des d’aquest 
punt de vista la normativa estableix 
terminis diferents (en mesos, en 
dies) i de forma que dificulta el seu 
coneixement al ciutadà ordinari i, 
fins i tot, al professional.

Hi ha un canvi important respecte la 
situació anterior: si hi ha un tercer 
que adquireix l’habitatge llogat, el 
contracte d’arrendament haurà de 
ser respectat durant tot el període 
de durada legal mínima (de fins a 5 
o 7 anys, segons el cas). Es deroga 
així el canvi que es va introduir a la 
reforma de la LAU operada mitjan-
çant la llei 4/2013 i que feia perillar 
la durada convencional del con-
tracte durant els terminis mínims 
establerts a la llei.

No s’implementa, però, un canvi 
que políticament és un dels que 
resulta més debatut i, en el seu 

Coordinat per Isidor Garcia 
Comissió de Normativa

DE NOU ARRENDAMENTS I LLANÇAMENTS EN UN DECRET-LLEI
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moment, va comportar que algun 
grup parlamentari decidís no donés 
suport al text anterior (el del R. De-
cret Llei 21/2018): el de la limitació 
del preus dels lloguers. Resulta 
difícil entendre com es podria in-
corporar en un sistema d’economia 
de mercat com el que garanteix la 
Constitució. Per això, el mecanis-
me sembla pensar en els incentius 
fiscals com a alternativa i es crea el 
sistema estatal d’índexs de referèn-
cia del preu de lloguer d’habitatge, 
tot autoritzant les CC.AA que, en 
els seus respectius àmbits territori-
als, puguin definir el seu propi índex 
de referència. La previsió és que 
aquests índexs seran tinguts en 
compte fonamentalment en l’àmbit 
fiscal: es preveu que els Ajunta-
ments podran bonificar (en fins a 
un 95%) la quota íntegra de l’IBI 
dels habitatges destinats a lloguer 
amb “renda limitada per una norma 
jurídica”. Per altra banda, dins l’àm-
bit fiscal, s’incorpora l’exempció de 
pagament de l’ITP corresponent al 
contracte d’arrendament d’habitat-
ge quina destinació primordial sigui 
el de satisfer la necessitat perma-
nent d’habitatge de l’arrendatari, 
com ja havia previst el R. Decret 
Llei 21/2018.

En altre ordre de coses, si l’arrenda-
dor és una persona jurídica, s’esta-
bleix que les despeses de gestió 
immobiliària i de formalització del 
contracte seran sempre a càrrec de 
l’arrendador, pretenent anar una mica 
més enllà encara en aquesta previ-
sió, perquè el R. Decret-Llei 21/2018 
admetia la possibilitat que els serveis 
contractats per iniciativa directa de 
l’arrendatari anessin al seu càrrec.  

Per últim, on els canvis resulten 
més inesperats respecte les previ-
sions del R. Decret-Llei anterior (el 
21/2018) és en l’àmbit processal. Així, 
s’incorpora una previsió que pretén 
excloure de la necessitat de tramitar 
per un judici ordinari les reclamacions 
derivades d’arrendaments quan es 
pugui fer una valoració de la quantia 
de l’objecte del procediment (art. 
249.6), sense tenir en compte que la 
pròpia LEC (art. 251.9) determina que 
en els judicis sobre arrendaments 
de béns la quantia de la demanda 
és l’import de l’anualitat de renda. A 
més, en els judicis de desnonament 
(per impagament del lloguer o acaba-
ment del termini contractual o legal), 
s’imposa l’obligació que el Jutjat 
hagi de comunicar d’ofici l’existència 
del procediment als serveis socials, 

per tal que aquests puguin apreciar 
la possible situació de vulnerabilitat 
del demandat. Es diu a la norma 
que si els serveis socials confirmes-
sin aquesta vulnerabilitat social i/o 
econòmica, es notificarà a l’òrgan 
judicial immediatament, sense tenir 
en compte l’organització i mitjans 
disponibles per a poder donar com-
pliment a aquesta previsió. Rebuda la 
comunicació, se suspendrà el procés 
fins que s’adoptin les mesures que 
els serveis socials considerin opor-
tunes, durant un termini màxim de 
suspensió d’1 mes, o de 3 mesos si 
el demandant és una persona jurídi-
ca. Un cop adoptades les mesures 
o transcorregut el termini s’aixecarà 
la suspensió i continuarà el procedi-
ment pels seus tràmits.

Per últim, es pretén que quedi de-
terminada la data i hora exactes en 
que es practicarà el llançament des 
del mateix moment que el Lletrat de 
l’Administració de Justícia faci el re-
queriment a l’arrendatari demandat per 
al cas en que no comparegui o formuli 
oposició, sense que tampoc es pensi 
en la viabilitat i mecanismes per portar 
a terme aquesta previsió de forma que 
no es perjudiqui a la part que ja tindrà 
una sentència favorable.

Pel fet de ser col·legiat/da del Col·legi dH��O
AdvocaFLD de BCN si 
contractes la teva assegurança de cotxe, moto, llar i vida, tindràs unes 
condicions exclusives i les cobertures més completes.
A més, amb Regal tindràs una atenció preferent i personalitzada, la 
gestió més àgil i l'assessorament dels nostres professionals quan el 
necessitis. I tot, només per ser qui ets.
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Arnau Martí (Contenciós-
Administratiu 1er) i Daniel Benítez 
(Contenciós-Administratiu 2on). 
 
 
 
 

LABORAL
DRET A 
INDEMNITZACIONS 
PER A TREBALLADORS 
INDEFINITS 
QUE NO SUPOSA 
DISCRIMINACIÓ  
PER TREBALLADORS 
TEMPORALS PER  
OBRA O SERVEI
Sentència del Tribunal Suprem de 
9 de gener de 2019 
 
Aquesta Sentència avala la diferenci-
ació entre els treballadors temporals i 
els indefinits a nivell d’indemnització 
en el marc d’un acomiadament col-
lectiu entenent que es tracta de dues 
figures que en cap cas són equipara-
bles. En el supòsit concret, una em-
presa del sector Contact Center afec-
tada per un ERE causat per la pèrdua 
d’una contracta que concernia tant a 
treballadors temporals com indefinits, 
adoptà el criteri de selecció d’indem-
nitzar als empleats que ostentessin 
la condició d’indefinits extingint, en 
canvi, els contractes dels treballadors 
temporals per finalització de contrac-
te. Posteriorment a la desestimació 
del TSJ d’Astúries de les pretensions 
de la part social, la qual sostenia que 
la indemnització havia de ser uniforme 

per tota la plantilla independentment 
de la seva condició de temporals o 
indefinits ja que la causa per acomia-
dar era la mateixa en ambdós casos, 
aquesta presentà recurs de cassació. 
Al respecte, el TS ha resolt en el sentit 
que no pot sostenir-se l’existència 
d’una discriminació entre els treba-
lladors inclosos i els exclosos a l’aco-
miadament col·lectiu en tant que la 
finalització d’una contracta constitueix 
una causa de finalització natural d’un 
contracte temporal ja que el manteni-
ment d’aquesta contracta constituïa 
una limitació coneguda per les parts 
en el moment de la contractació i que 
operava, per tant, com un límit tempo-
ral previsible en la mesura en la que el 
servei es prestava per encàrrec d’un 
tercer i mentre aquest es mantingués. 
En contra, per als contractes de dura-
da indefinida només pot operar el pro-
cediment d’acomiadament col·lectiu. 
En conclusió doncs, el TS conclou que 
es vàlida la no incorporació a la nego-
ciació de l’acomiadament col·lectiu la 
finalització d’aquells contractes que 
tenen com a causa de la seva tempo-
ralitat l’obra o servei que finalitza.    

DRET A L’ABONAMENT 
DE DIFERÈNCIES RE-
TRIBUTIVES PER LES 
FUNCIONS SUPERIORS 
EXERCIDES  
 
Sentència del Tribunal Suprem de 
5 de febrer de 2019    
Aquesta Sentència estableix l’obligació 
empresarial d’adequar la configuració 
de la plantilla a la situació real que es 
produeix a l’empresa per tal d’evitar 
el frau generalitzat consistent en con-
tractar personal menys qualificat per 

realitzar funcions de nivell superior amb 
una retribució inferior. En el supòsit 
de fet, el treballador d’una companyia 
pública dedicada al subministrament 
d’aigua reclamà la quantitat diferencial 
per la realització de funcions de grup 
professional superior degut al fet que, 
malgrat tenir reconeguda formalment 
una categoria professional concreta no 
realitzava les funcions inherents a la ma-
teixa sinó que, al contrari, realitzava fun-
cions d’un grup superior, sense que se 
li reconegués la condició que realment 
li competia.  En fase judicial, les seves 
pretensions varen ser desestimades 
tant en el Jutjat Social com en segona 
instància perquè la posició de treball de 
la qual el treballador exercia les funcions 
no estava inclosa com a tal a la relació 
de posicions de treball de l’empresa. 

En contra d’aquests pronunciaments 
judicials, en fase cassacional, el TS ha 
reconegut el dret a què al treballador 
se li abonin les diferències retributi-
ves per les funcions superiors exerci-
des exposant que aquest dret en cap 
cas pot condicionar-se a l’existència 
de places en plantilla i cal atendre al 
article 39.3 ET que estableix que els 
treballadors tenen dret a la retribució 
corresponent en relació a les funci-
ons que efectivament realitzen, el 
qual en aquest cas va quedar perfec-
tament acreditat. 

PENAL
LLIBERTAT PER A 
SANDRO ROSELL  
I JOAN BESOLI  
 
Interlocutòria de l’Audiència 
Nacional de 27 de febrer de 2019
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La Sala penal de l’Audiència Nacional 
ha decretat la llibertat provisional per 
a Sandro Rosell i el seu soci Joan 
Besolí, a la presó provisional des del 
23 de maig de 2017, acusats d’un 
delicte de blanqueig de capitals.

En la seva interlocutòria, l’Audiència 
Nacional sosté que – havent-hi ja 
declarat els acusats – deixa d’existir el 
risc de fugida, que és la raó per la qual, 
en el seu moment, es va decretar la 
presó provisional i sense fiança.

L’article 503.3. a) de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal assenyala 
que un dels motius per a decretar 
la presó és “assegurar la presència 
de l’imputat en el procés quan pugui 
inferir-se racionalment un risc de 
fugida”. Això significa que el motiu 
de la mesura cautelar no és evitar 
que s’incompleixi una eventual 
pena de privació de llibertat (com 
a conseqüència d’una hipotètica 
sentència condemnatòria) sinó impedir 
que l’imputat pugui no estar present en 
el procés. L’Acte sosté, en coherència 
amb l’exposat, que en haver declarat 
ja els acusats, ha quedat cobert el seu 
“dret d’audiència material”.

Entenem que és discutible aquesta 
resolució, atès que caldria preguntar-
se si existeix també el dret a no 
exercitar el “dret d’audiència material”, 
és a dir, a no estar present en el 
judici, prerrogativa que existeix – per 
exemple - quan s’enjudicien fets que 
comporten penes inferiors a dos anys 
de presó, sempre que el Judici Oral 
s’hagi notificat en forma a l’acusat.

D’altra banda, la resolució també és 
qüestionable perquè, encara que els 
acusats han ja declarat en el plenari, 
el procés – i més en concret, la fase 
de Judici Oral – encara no ha acabat, 
per la qual cosa podríem dir que, o bé 
l’ Audiència Nacional es va extralimitar 
en el seu moment en decretar la presó 
provisional (el més probable), o bé ara 
ha actuat frontalment en contradicció 

amb el que la pròpia Audiència Nacional 
va sostenir en el seu moment. 

En qualsevol cas, és una resolució 
satisfactòria per als qui han sofert més 
de dos anys de privació de llibertat 
sense haver estat jutjats, però seria 
recomanable que l’Audiència fixés 
un criteri més exhaustiu a l’hora de 
decretar mesures tan oneroses com 
la presó provisional.
 

CONTENCIÓS- 
ADMINISTRATIU
LA MEDIACIÓ 
CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIVA  
EN L’URBANISME  
 
Interlocutòria del Tribunal Superior 
de Justícia de Galicia de 8 de febrer 
de 2019. 

De conformitat amb l’Estadística Judi-
cial de l’any 2017 publicada pel CGPJ, 
la jurisdicció contenciós administrativa 
continua tenint la taxa de congestió 
més alta de tot el sistema jurisdiccio-
nal, un 1,89. Davant aquesta sobresa-
turació, no pot evitar-se que irrompin 
amb força les fórmules alternatives de 
finalització dels procediments judicials.

I, sobre aquest tema ha de desta-
car-se l’article 77 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, de la jurisdicció contencio-
sa administrativa, que regula la medi-
ació contenciosa en els procediments 
en primera o única instància sempre 
que: (I) la matèria sigui susceptible de 
transacció i (II) l’acord no sigui contrari 
a l’ordenament jurídic.

Doncs bé, és justament en virtut 
d’aquest article que l’acte de 8 de 
febrer de 2019 del Tribunal Superior de 
Xusticia de Galícia (TSXG) ha resolt ac-
ceptar el conveni de mediació acordat 
per les parts per a executar una fallada 

que ordenava la demolició d’una edifi-
cació. Analitzem-ho a continuació.

En data 20 de desembre de 2001, 
el mateix TSXG va dictar sentència 
contra l’acord de 10 de novembre de 
1997 de l’Ajuntament de la Corunya 
pel qual s’atorgava llicència per a la re-
habilitació de l’immoble situat al carrer 
Fernando Macías núm.2.

Aquesta sentència va ser posterior-
ment confirmada pel Tribunal Suprem 
el 28 de juny de 2006, el qual: (i) va in-
sistir que la demolició del construït era 
una conseqüència natural de la nul·li-
tat d’una llicència declarada il·legal i, 
(ii) va precisar que la demolició de les 
obres només hauria d’afectar aquelles 
executades per a la rehabilitació de 
l’edifici.

Davant l’anterior, i després d’intentar 
fins a tres incidents d’execució, el 2 
d’Octubre de 2018 el TSXG va acordar 
derivar el plet a mediació. 

L’acord convingut entre l’Ajuntament 
de la Corunya i les parts recurrents 
comporta, en essència: (I) el reconei-
xement per part de l’Ajuntament de la 
seva responsabilitat per haver atorgat 
una llicència il·legal, (II) la indemnitza-
ció pels danys morals soferts per la 
recurrent i la comunitat de propietaris, 
(III) la construcció de 50 habitatges 
protegits i (IV) el no enderrocament de 
l’edifici de l’antic edifici de Fenosa. 

La justificació que exposa el TSXG per 
a determinar la validesa jurídica de 
l’acord de mediació es pot resumir en 
els següents punts:

1. El conveni presentat no té com a 
objecte la disposició de la legalitat 
urbanística, ni tampoc la renúncia o 
desistiment de l’acció pública dirigi-
da a exigir l’observança d’aquesta 
legalitat ja que se situa en el pla de la 
determinació dels concrets mitjans i 
formes a través dels quals s’executarà 
la sentència.
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2. El conveni presentat és l’única al-
ternativa a l’execució i compliment in 
natura i, de fet, és l’únic amb el qual 
s’aconsegueix un equilibri entre els 
interessos jurídics en joc.

Per contra, els vots particulars es mos-
tren contraris a la decisió del Tribunal i 
entenen que:

1. El supòsit jutjat no entra dins de 
l’àmbit de l’article 77 de la LJCA, ja 
que aquest precepte és aplicable als 
procediments en primera o única ins-
tància i el del cas es troba en grau de 
cassació.

2. L’urbanisme, en general, no és 
matèria susceptible de transacció, i 
molt menys, quan ja existeix una sen-
tència ferma que declara il·legal l’acte 
administratiu que es recorre (pel que 
el conveni acordat deixa sense efecte 
la sentència del TS). No és l’objecte 
d’aquest article (per temps i espai) 
valorar la procedència en dret d’usar la 
mediació intrajudicial en procediments 
de legalitat urbanística vulnerada. 

No obstant això, en analitzar l’acte 
TSXG és inevitable plantejar-se fins a 
quin punt l’acord de mediació acordat 
efectivament repara la vulneració de 
l’ordenament jurídic urbanístic. És a 
dir, fins a quin punt una solució repara-
dora (que només resol els interessos 
de les parts comparegudes en el pro-
cediment), pot substituir una justícia 
que, en urbanisme, té un caràcter 
punitiu (però, alhora, necessari per a 
assegurar la preservació del territori)?

CONTENCIÓS- 
ADMINISTRATIU
FUNCIÓ I CONTROL 
JURISDICCIONAL   
 
Sentència de 14 de març de 2019 
del Tribunal Constitucional

“Finalment, ha de precisar-se, de 
manera similar a les SSTC 58/2016, 
FJ 7, i 72/2018, FJ 4, que, en tant 
el legislador no es pronunciï sobre 
aquest tema, el recurs judicial pro-
cedent enfront del decret del lletrat 
de l’administració de justícia és el de 
revisió al qual es refereix l’art. 454 
bis LEC”. 

Amb aquesta decisió, després de 
declarar inconstitucional part de 
l’apartat segon dels articles 34 i 35 
de la Llei d’Enjudiciament Civil, el 
Tribunal Constitucional salva la tutela 
judicial efectiva (ex art. 24.1 de la 
Constitució) que s’ha vist vulnerada 
des que l’actual Llei d’Enjudiciament 
Civil, mitjançant la reforma operada a 
instàncies de la llei orgànica 19/2003 
i concretada per la Llei 13/2009, de 
3 de novembre, per a la modernitza-
ció de l’oficina judicial, atribuís, als 
Lletrats de l’Administració de Justícia 
la resolució dels procediments de 
reclamació d’honoraris d’advocat i 
jura de comptes de procurador, sen-
se ulterior recurs enfront de l’òrgan 
jurisdiccional.

En aquest sentit, tots dos articles 
disposaven que: “El decret a què es 
refereix el paràgraf anterior [en el 
cas de l’article 34] no serà suscep-
tible de recurs, però no prejutjarà, 
ni tan sols parcialment, la sentència 
que pogués recaure en judici ordinari 
ulterior”. Aquesta redacció col·lisio-
nava frontalment amb l’article 454.
bis.1 el qual disposa: “Contra el 
decret resolutiu de la reposició no es 
donarà cap recurs, sense perjudici 
de reproduir la qüestió, necessària-
ment, en la primera audiència davant 
el Tribunal després de la presa de 
la decisió i, si no fos possible per 
l’estat de les actuacions, es podrà 
sol·licitar mitjançant escrit abans 
que es dicti la resolució definitiva 
perquè solvent en ella. Cabrà recurs 
directe de revisió contra els decrets 
pels quals es posi fi al procediment 
o impedeixin la seva continuació”.

En la Sentència referida, el Tribu-
nal, fent-se eco de les Sentències 
58/2016 i 72/2018 on declarà incons-
titucional els articles 102.bis.2 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa i 188.1 de la 
Llei de la Jurisdicció Social, reitera 
que vulnera la tutela judicial efectiva, 
generant indefensió, el fet que les 
resolucions del Lletrat de l’Adminis-
tració de Justícia es vegin sostretes 
a la revisió per part de jutges i tribu-
nals, titulars en exclusiva de la po-
testat jurisdiccional, de conformitat 
a l’article 117.3 de la Constitució.

El fet, com va plantejar l’Advocacia 
de l’Estat –en contra del criteri de 
la Fiscalia General de l’Estat que va 
advocar per la declaració d’incons-
titucionalitat- que l’executivitat del 
recurs es veiés sotmesa al control 
jurisdiccional, o que els articles 34 
i 35 de la LEC prescrivissin que el 
Decret no prejutja un ulterior proce-
diment, no satisfan els mínims de 
la seva constitucionalitat. Respecte 
del procediment d’execució, com 
argumenta el Tribunal, les causes 
d’oposició a l’execució són taxades 
(ex557 LEC). Respecte de l’ulterior 
procés depèn, en primer lloc, de ser 
instat i, en segon lloc, és causa de 
la sumarietat dels processos contin-
guts en els articles 34 i 35 i no una 
forma d’impugnació de la resolució 
dictada pel Lletrat de l’Administració 
de Justícia. És més, aquest procedi-
ment, no impedeix l’executivitat del 
Decret.
I és que, com recorda el Tribunal 
Constitucional, el fet de què es tracti 
d’un procediment sumari no pot por-
tar a desproveir-lo d’enjudiciament, 
en el sentit d’excloure’s les garanties 
que proveeixin al deutor el seu mi-
llor defensa, al·legant el que estimi 
oportú, en ple desenvolupament de 
l’article 24.1 de la Constitució, com 
ja assenyalés en la seva Sentència 
110/1993, de 25 de març, en relació 
amb l’article 8 de la llavors vigent 
Llei d’Enjudiciament Civil. 
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En suma, com assenyala el Tribunal 
respecte de tots dos articles: “Es 
crea, per tant, un procediment en el 
qual es dirimeixen drets i obligacions 
entre les parts que queda totalment 
al marge de l’activitat pròpiament 
jurisdiccional i que, a més, al no 
cabre cap recurs, no pot ser objec-
te de revisió, per a tutelar els dret 
i interessos en presència, per cap 
òrgan pròpiament jurisdiccional. 
Impedeix la possibilitat d’una tutela 
de drets i interessos legítim que la 
Constitució vol que sigui sempre 
dispensada pels jutges i tribunals, 
creant un sector d’immunitat que 
no es compadeix amb l’article 24.1 
de la Constitució”. 

En definitiva, l’intèrpret constitucio-
nal conclou en els mateixos termes 
que ho fes en la seva Sentència 
58/2016, on va concloure que l’ar-
ticle 102.bis.2 de la Llei de la Juris-
dicció Contenciós Administrativa 

en la redacció donada per la Llei 
13/2009, de 3 de novembre: “incor-
re en insalvable inconstitucionalitat 
en crear un espai d’immunitat 
jurisdiccional incompatible amb el 
Dret Fonamental a la tutela judicial 
efectiva i a la reserva de jurisdicció 
dels jutges i tribunals integrants del 
poder judicial”.

Sense lloc a dubte, la limitació al 
control jurisdiccional era una sin-
gularitat de la norma processal que 
cridava l’atenció, quan dita limitació 
es contraposava a la possibilitat de 
revisió per part de l’òrgan jurisdicci-
onal dels Decret aprovatoris de les 
costes processals, de conformitat 
al que es disposa per l’article 244.3 
en sintonia amb el que es disposa 
en l’article 454.bis.1 de la Llei d’En-
judiciament Civil. Més si cap sor-
prenia que, de conformitat al que 
es disposa en l’article 20.2 de la 
Llei de la Jurisdicció Voluntària, les 

resolucions dels Lletrats de l’Admi-
nistració de Justícia fossin recur-
ribles en revisió, seguint la pauta 
del citat article 454.bis.1 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil, i no ho fossin 
els Decrets dictats en el marc d’un 
procés jurisdiccional, conforme a la 
redacció dels articles 34 i 35.

Ha de posar-se l’accent que la 
Sentència no qüestiona l’opció le-
gislativa que atribueix als Lletrats 
de l’Administració de Justícia la 
direcció de les funcions de l’ofici-
na judicial que no tenen caràcter 
jurisdiccional, la qual cosa inclou 
el dictat de resolucions de la ma-
teixa índole. És més, el Tribunal 
Constitucional destaca l’essencial 
labor que els Lletrats de l’Admi-
nistració de Justícia, com a direc-
tors de l’oficina judicial, presten 
per a l’activitat jurisdiccional (ex 
art. 435.1 de la Llei orgànica del 
Poder Judicial).



L’objectiu del present article és donar a conèixer 
algunes de les conclusions aconseguides en 
la tesi de Màster titulada “La inscripción en 
el registro civil español de los hijos nacidos 
mediante gestación por sustitución”.

 
DEFINICIÓ CORRECTA DE LA  
GESTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ
La definició que s’estableix a la Sentència de l’Audiència 
Provincial de València, secció 10, de 23 de novembre de 
2014, és la més acceptada per la jurisprudència. 

“Una mujer consiente en llevar a cabo la gestación ob-
tenida recurriendo a técnicas de reproducción asistida, 
obligándose a entregar el nacido a los padres comi-
tentes o intencionales que pueden ser solteros o una 
pareja, matrimonial o no, y que pueden aportar o no sus 
gametos” 

QUIN TIPUS DE GESTACIÓ 
PER SUBSTITUCIÓ HI HA? 
En la doctrina es distingeixen dos tipus de gestació per 
substitució: (I) la tradicional o parcial en la qual la gestant 
aporta a més de la capacitat de gestar, els seus òvuls, 
normalment prohibida per la majoria de legislacions, (ii) 
la gestacional o total en la qual els òvuls sempre proce-
deixen o bé, de la mare intencional (la que vol ser mare) 

o ve, d’una donant d’òvuls en el cas que aquesta no 
pugui aportar-los. 

ÉS LEGAL O IL·LEGAL LA 
GESTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ? 
Aquesta pràctica no és penalment il·lícita, sense perju-
dici de la seva il·licitud civil, ja que no hi ha cap pena. No 
obstant això, aquesta pràctica, sí que està vetada per la 
llei 14/2006 de Tècniques de Reproducció Humana Assis-
tida. (LTRHA). L’article 10 de la referida llei, sanciona amb 
la nul·litat de ple dret els contractes que es celebrin, 
disposant el segon apartat que “La filiación de los hijos 
nacidos por gestación de sustitución será determinada 
por el parto”. 

El fet que una norma estableixi la nul·litat dels contrac-
tes de gestació per substitució no equival necessària-
ment a què la formalització dels contractes constitueixin 
una conducta prohibida. 

Per arribar a aquesta conclusió s’han d’analitzar dos 
tipus de normes: les regulatives i les constitutives, 
ATIENZA les defineix com: “Las regulativas son aquellas 
que prohíben, permiten o establecen como obligatorio 
un curso de acción, como lo son las normas penales, 
mientras que las constitutivas son aquellas que fijan 
condiciones que tienen que darse para que se produzca 
un determinado resultado normativo, como las condicio-

GESTACIÓ PER 
SUBSTITUCIÓ
L’autor d’aquest article fa un il·lustratiu anàlisi sobre la regulació actual i la 
problemàtica que planteja la inscripció al Registre Civil Espanyol dels nadons nascuts a 
l’estranger mitjançant la maternitat subrogada.

Jose Bermúdez Caballero  
Col·legiat 23.460 
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nes de validez de 
un contrato” i fa 
èmfasi a no con-
fondre la nul·litat 
amb la sanció. 
“La nulidad es 
el resultado de 
haber incum-
plido alguno de 
los requisitos 
establecidos en 
una norma cons-
titutiva, mientras 
que la sanción 
presupone la 
realización de un 
ilícito, el incum-
plimiento de una 
prohibición”.

A més, la Dispo-
sició Addicional 
segona de la Pro-
posició de Llei 

que va donar origen la primera Llei de Reproducció 
Assistida (Llei 35/1998 de 22 de novembre) i l’arti-
cle 10 era idèntic a l’actual article 10 de la LTRH, si 
contenia una prohibició formal a la figura i es feia una 

crida a l’establiment de sancions, que posteriorment 
va ser eliminada de la redacció definitiva. 

NORMATIVA VIGENT A ESPANYA 
En l’actualitat no es troba en vigor en Espanya, cap 
norma específica dissenyada per al reconeixement i 
eficàcia registral de relacions de filiació derivades del 
recurs a la gestació per substitució constituïda davant 
autoritats estrangeres, al marge de la instrucció de la 
DGRN, de 5 d’octubre de 2010, per tal cosa havent de 
recórrer a la normativa registral civil, dita instrucció l’úni-
ca cosa que fa és adaptar dita normativa a la gestació 
per substitució.

ORDRE PÚBLIC. VISIÓ CONTRAPOSADA DE 
LA DGRN I TRIBUNAL SUPREM
La DGRN i TS tenen dues visions diferents a l’hora 
d’afrontar la inscripció a Espanya de relacions estrange-
res derivades de la gestació per substitució. La DGRN va 
dictar la Instrucció de 5 d’octubre de 2010, que ha cons-
tituït la base normativa sobre inscripció registral de títols 
estrangers. El TS, la sentència de 6 de febrer de 2014, 
una resolució amb una gran divisió de la Sala amb un vot 
particular subscrit per 4 magistrats. Al marge d’altres 
diferències la principal és la de l’Ordre públic

POSICIONAMENT DEL TEDH

La postura que té el TEDH sobre la inscripció de nadons 
que neixen mitjançant la gestació subrogada, s’ha deli-
mitat fonamentalment a 4 sentències: 

Mennesson i Labassee, Foulon i Bouvent, Laborie, Cam-
panelli

Per al TEDH qualsevol prohibició al dret al respecte a la 
vida privada i familiar dels menors prevista en els articles 
8 ha d’estar prevista per llei. Per al TEDH tota denegació 
de la inscripció de naixement en el Registre Civil d’un 
Estat derivat d’un procés de gestació subrogada ja reco-
negut a l’estranger constitueix una ingerència en la vida 
privada i familiar dels menors. El TEDH deixa molt clar 
que només es pot considerar llei en el sentit de l’article 
8 del CEDH una norma o regulació expressada amb pre-
cisió, perquè pugui ser capaç el ciutadà, de preveure les 
conseqüències que pugui produir un acte determinat. 
Cap norma espanyola atribueix a l’article 10.1 LTRHA, 
o en general a l’article 10 LTRHA, el caràcter de norma 
d’ordre públic. Per tant, hauríem d’adaptar el nostre 
ordenament jurídic tal com ho ha interpretat el TEDH, 
incorporant algun article, que permetés la transcripció al 
RC dels certificats estrangers dels nadons nascuts per 
gestació subrogada. 

EL FET QUE UNA 
NORMA ESTABLEIXI 
LA NUL·LITAT DELS 
CONTRACTES DE 
GESTACIÓ PER 
SUBSTITUCIÓ 
NO EQUIVAL 
NECESSÀRIAMENT 
A QUÈ LA 
FORMALITZACIÓ 
DELS CONTRACTES 
CONSTITUEIXIN 
UNA CONDUCTA 
PROHIBIDA



Classificació en tercer grau inicial sense in-
gressar en presó: Com estableix l’article 63 
de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setem-
bre, General Penitenciària, per a l’adequa-
ció i l’inici del tractament penitenciari és 

necessari abans realitzar la classificació de la persona 
subjecte de l’execució penal. Aquesta classificació ini-
cial ha de tenir en compte «no només la personalitat i 
l’historial individual, familiar, social i delictiu de l’intern, 
sinó també la durada de la pena i mesures penals si 
s’escau, el mitjà a què probablement retornarà i els 
recursos, facilitats i dificultats existents en cada cas i 
moment per al bon èxit del tractament».

No hi ha relació establerta jurídicament a què la classi-
ficació estigui vinculada a un ingrés efectiu a un centre 
penitenciari en règim tancat ordinari. Per tant, res no 
impedeix legalment la possibilitat de realitzar una clas-
sificació inicial en tercer grau sense que es produeixi 
aquest ingrés.

Resseguint el camí de la legislació penitenciària és jus-
tificable, doncs, una classificació inicial en tercer grau 
sense ingressar a un centre ordinari de compliment. 
Són conegudes les experiències de l’Administració 
penitenciària espanyola de fer-ho a un Centre d’Inser-
ció Social (l’equivalent a Catalunya seria una Secció 
Oberta) experiències que, finalment, sempre han estat 
en clau positiva. S’ha de dir que l’Administració peni-

tenciària espanyola 
fa temps que està 
aplicant aquest 
tipus de procedi-
ment de classi-
ficació inicial en 
tercer grau on la 
persona penada 
té la proposta de 
classificació en 
el termini de 7-10 
dies i la resolució 
de classificació en 
2-3 setmanes.

L’Associació Lliure 
d’Advocats, de Ma-
drid, defensa que 
únicament s’hauria 

de classificar en règim ordinari a les persones condem-
nades per delictes contra la vida i contra la llibertat amb 
les penes associades més greus. D’aquesta manera, 
s’evitaria classificacions en règim ordinari a la majoria 
de persones condemnades, principalment per delictes 
patrimonials i a conseqüència de la seva situació de po-
bresa i/o consum de tòxics. Una persona penada té un 
cost anual de 60.000€ i a aquesta xifra cal contraposar 
els beneficis personals i econòmics d’una classificació 
en règim de semi-llibertat.

CLASSIFICACIÓ EN TERCER 
GRAU INICIAL SENSE 
INGRESSAR EN PRESÓ 
Crònica d’una conferència que va tractar de forma didàctica i exhaustiva 
l’oportunitat per l’aposta de la classificació del tercer grau sense ingrés en presó.

Comissió de Defensa dels Drets de la Persona 
i del lliure exercici de l’Advocacia.

(…) PER A 
L’ADEQUACIÓ 
I L’INICI DEL 
TRACTAMENT 
PENITENCIARI ÉS 
NECESSARI ABANS 
REALITZAR LA 
CLASSIFICACIÓ 
DE LA PERSONA 
SUBJECTE DE 
L’EXECUCIÓ PENAL”
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No només això, el Consell General de l’Advocacia està tre-
ballant amb la Secretaria General d’Institucions Peniten-
ciàries en un protocol per unificar criteris de classificació.

En segon lloc, actualment hi ha 1.802 persones amb 
control telemàtic de l’article 86.4 del Reglament pe-
nitenciari i l’adopció d’aquesta forma de compliment, 
amb la signatura del director del centre, esdevé execu-
tiva. Això implica la necessitat de resignificar el com-
pliment de la pena privativa de llibertat i preveure una 
reforma de la Llei Orgànica General Penitenciària i del 
Reglament penitenciari per tal de donar rang de llei als 
mitjans de control telemàtic i les mesures alternatives. 

A l’àmbit espanyol, s’han realitzat classificacions en 
règim de tercer grau inicial sense ingrés a presó inclús 
amb penes de 6 anys on el temps d’espera per la 
proposta de classificació és de tan sols una setmana. 
Quan es detecta que el cas no és tributari d’un tercer 
grau directe, s’acorda el trasllat de la persona pena-
da a un centre ordinari de compliment per tal que la 
proposta de classificació hi es faci. A més, la Secretaria 
General d’Institucions Penitenciàries està potenciant 
les classificacions en règim de tercer grau i aplicació 
dels controls telemàtics davant l’aparició del perfil del 
penat polític per delictes de corrupció.

A Catalunya, en la línia de poder trobar alternatives a 
l’ingrés a la presó, la Comissió de Defensa dels Drets 
de la Persona del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
proposa la creació d’un equip de classificació peniten-
ciària de caràcter extern, adscrit a qualsevol centre 
penitenciari per tal d’evitar obstacles legals, que pugui 
valorar determinats casos que poden ser objecte d’una 
classificació immediata en tercer grau, amb destinació 
immediata a un centre obert, sense pas previ per cen-
tre penitenciari o, inclús, amb l’ús de mitjans telemà-
tics de control que facin innecessari el pas per la secció 
oberta en el supòsit de condemnes curtes.

La proposta, comunicada fa temps a la Generalitat de 
Catalunya, només significaria fer algun retoc al sistema 
emprat actualment pels ingressos voluntaris, en tant 
que, una vegada valorada la situació del candidat per un 
equip de classificació, el condemnat accediria direc-
tament en un centre obert en situació de tercer grau, 
sense pas previ per la presó pròpiament dita o bé, po-
gués ser usuari d’un mitja telemàtic de control.

Efectivament, existeix un projecte que s’està treba-
llant des de la Secretaria d’Execució Penal i Atenció a 
la Víctima per a classificacions en tercer grau inicial en 
centres oberts a Catalunya. L’objectiu sembla ser donar 

continuïtat al procés d’integració social i limitar la priva-
ció de llibertat. Els requisits d’entrada en aquest procés 
de classificació, alguns dels quals són massa rígids i 
excloents, serien:

Requisits objectius: presentació voluntària o revocació de 
la llibertat condicional, sigui per delicte anterior o involució 
que es pugui abordar des del règim obert; primari penal 
de pena de presó. No es tindran en compte condemnes 
per altres penes; pena per delicte menys greu; que en 
els darrers dos anys a l’ingrés a la presó no s’hagi incoat 
un nou procediment penal; responsabilitat civil abona-
da, insolvència o compliment fraccionat; que la persona 

penada faciliti la 
verificació de la in-
formació que dóna; 
sense causes 
penals pendents; 
que no es tracti 
d’un delicte dels 
previstos a l’article 
72.5 LOGP (per 
exemple, delicte 
contra els drets 
dels treballadors), 
organització crimi-
nal, llibertat sexual, 
VIGE i VIDO; que 
la persona penada 
no compti amb 
mesures cautelars 
de VIGE o VIDO.

Requisits valo-
ratius: actitud 

responsable i de canvi; activitat pro-social després del 
fet delictiu; que compti amb habitatge i mitjans de 
subsistència; suport social; que es trobi en tractament 
i estable si té un problema personal, social o de salut; 
Riscanvi baix en totes les escales; que no compti amb 
un entorn de risc; són requisits excloents trets de per-
sonalitat antisocial o condicions de psicopatia. Inclús 
situació de crisis personal o social no estabilitzada.

Sembla doncs, que la Secretaria d’Execució Penal i 
Atenció a la Víctima treballa en el projecte plantejat 
inicialment per la Comissió de Defensa. Podem es-
perar que hi haurà un període de consultes abans de 
la seva aprovació on puguem participar. Esperem que 
la voluntat de la Secretaria d’Execució Penal i Atenció 
a la Víctima vagi en la línia de què les classificacions 
inicials en tercer grau sense ingrés a presó comencin 
a aplicar-s’hi durant l’any 2019. 

EL CONSELL 
GENERAL DE 
L’ADVOCACIA ESTÀ 
TREBALLANT AMB 
LA SECRETARIA 
GENERAL 
D’INSTITUCIONS 
PENITENCIÀRIES EN 
UN PROTOCOL PER 
UNIFICAR CRITERIS 
DE CLASSIFICACIÓ”



La Comissió Europea va comunicar al no-
vembre 2017 al Govern d’Espanya el retard 
en la implementació de la Quarta Directiva 
Europea en matèria de blanqueig de capi-
tals (Directiva 2015/849), que es va adoptar 

al maig 2015 i en la qual es donava com a termini fins 
al 26 de juny de 2017 als Estats membres per a tras-
lladar la Directiva a la seva legislació nacional. En el 
cas d’Espanya, es va fer de forma parcial i a manera 
de veure de la Comissió Europea, incomplet, i no es 
va dubtar a obrir un expedient aquest mateix novem-
bre 2017. 

La nova directiva conté múltiples novetats, sobretot en 
matèria de monedes virtuals (bitcoin) i targetes prepa-
gament, buscant a més un major coneixement per part 
dels agents econòmics de l’origen dels fons i la destina-
ció d’aquests.

INFORMACIÓ: MÉS I MILLOR INTERCONNECTADA
Casos com els Papers de Panamà han posat de ma-
nifest la necessitat de registres i punts d’informació 
d’accés comú per a intentar evitar que el component 
internacional dificulti el traç dels diners. Així doncs, els 
registres nacionals de cada Estat membre hauran de fer 
disponible a tota la Unió Europea la titularitat real de les 
empreses que operin sota el seu registre i en l’àmbit 
europeu abans del 10 de març 2021; els Estats mem-
bres es veuran obligats a mantenir aquesta informació 

actualitzada seguint amb les obligacions en matèria de 
protecció de dades. 

En aquesta mateixa línia, també periodistes i organitza-
cions que puguin demostrar un interès legítim podran 
tenir accés a les bases de dades d’aquests registres per 
a poder comprovar titularitats especialment de fideïcomi-
sos (trusts, en anglès). 

MAJOR TRANSPARÈNCIA EN TRANSACCIONS  
AMB PAÏSOS D’ALT RISC
En moltes transaccions amb diversos components inter-
nacionals, es pot tendir al fòrum shopping, la qual cosa no 
és un problema fins que l’elecció de jurisdicció pot tenir 
un impacte en el coneixement de factors d’alt risc. 

La Cinquena Directiva obligarà els Estats membres a 
publicar llistats on aquelles persones amb càrrecs públics 
apareguin reflectits, formant així una llista que la Comissió 
unificarà per a ús comunitari. 

Aquesta acció és especialment útil tenint en compte la 
diversitat lingüística de la Unió, sent a vegades difícil per a 
les entitats bancàries trobar tota la informació necessària 
per a determinar el risc real de certs individus. 

En aquest mateix context de factors multinacionals, la Direc-
tiva porta amb si l’obligació d’establir anàlisis més exhaustives 
amb països fora de la Unió quant a risc de blanqueig de diners. 

LA DIRECTIVA (UE) 2018/84, LA CINQUENA 
DIRECTIVA EN BLANQUEIG DE CAPITALS:  
QUÈ CAL ESPERAR?
L’autora d’aquest article signa una didàctica exposició sobre les obligacions que 
Espanya haurà d’incorporar a la seva legislació nacional abans del 10 de gener de 
2020, termini límit per a la transposició del contingut de la Directiva de referència

Anabel – Victoria Martínez-Mari de Haas
Col·legiada 42.947 
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Organitzacions 
com FATF catego-
ritzen els països 
en nivells de risc 
per a guiar a les 
institucions quant 
al risc de cada país 
no obstant això no 
són classificacions 
vinculants. Un aug-
ment del risc país 
automàticament 
implica major 
escrutini de les 
transaccions, on el 
factor país jugarà 
un major rol quant 
a diligència deguda 
estandarditzada o 
la reforçada. 

L’actual Ley de pre-
vención del blan-
queo de capitales 
y de la financiación 
del terrorismo (Ley 
10/2010, de 28 
de abril) cobreix 

només parcialment totes les novetats que la Quarta  
Directiva suposava, tal com la Comissió Europea va  
comunicar quan va advertir Espanya de l’expedient. 

TARGETES PREPAGAMENT I MONEDES VIRTUALS 
– MAJOR ANÀLISI DARRERE DE LA TECNOLOGIA 
Bitcoin, criptomonedes, targetes prepagament són 
mètodes de pagament el major risc del qual radica en la 
provisió d’un servei transaccional a través de plataformes 
on traçar el veritable origen és pràcticament impossible. 
El risc, doncs, de blanqueig de diners, protegint-se l’ano-
nimat, és summament alt i ha causat moltíssim debat en 
el món jurídic - les entitats financeres han criticat ober-
tament la laxitud del tracte rebut per aquestes entitats 
en matèria de controls tant per a establir-se com per a 
operar. En un intent per acabar amb aquesta opacitat, 
s’obligarà, tant a entitats proveïdores d’aquest tipus de 
pagaments com a les esmentades plataformes de nego-
ciació, a seguir protocols de control del mateix nivell d’exi-
gència i rigor que una entitat financera: aplicar controls de 
diligència degudes similars als exigits als bancs, com la 
verificació dels clients o el trajecte de les transaccions. 

A aquesta obligació se li suma també la de registrar-se 
com qualsevol operador en el mercat financer el perfil 

del qual tendeix a 
ser de risc alt. 

MAJOR PRO-
TECCIÓ PER ALS 
DELATORS DE 
PRÀCTIQUES 
DESLLEIALS
La Cinquena 
Directiva reforça 
la protecció per a 
aquelles persones 
que proveeixin 
informació sobre 
pràctiques irregu-
lars en blanqueig 
de capitals. 

Aquesta protecció 
consistirà a evitar 
qualsevol tipus de 
represàlia sobre-
tot a nivell laboral, 
incloent el dret a 
l’anonimat, una 

pràctica estesa entre altres jurisdiccions justament per a 
incentivar que els empleats sentin que poden complir les 
seves obligacions com a testimonis d’aquestes infraccions.

Aquests són, a grans traços, les obligacions que Espan-
ya haurà d’incorporar a la seva legislació nacional abans 
del 10 de gener de 2020, termini límit per a la transposi-
ció del contingut. 

LA NOVA DIREC-
TIVA CONTÉ MÚL-
TIPLES NOVETATS, 
SOBRETOT EN MA-
TÈRIA DE MONE-
DES VIRTUALS (BIT-
COIN) I TARGETES 
PREPAGAMENT, 
BUSCANT A MÉS 
UN MAJOR CONEI-
XEMENT PER PART 
DELS AGENTS ECO-
NÒMICS DE L’ORI-
GEN DELS FONS 
I LA DESTINACIÓ 
D’AQUESTS

EN AQUEST 
MATEIX CONTEXT 
DE FACTORS 
MULTINACIONALS, 
LA DIRECTIVA 
COMPORTA 
L’OBLIGACIÓ 
D’ESTABLIR 
ANÀLISIS MÉS 
EXHAUSTIVES 
AMB PAÏSOS 
FORA DE LA UNIÓ 
QUANT A RISC DE 
BLANQUEIG DE 
DINERS



DES DE LA JUNTA

La memòria d’activitats, els estats financers, la li-
quidació pressupostària 2018 i els pressupostos de 
l’ICAB per al 2019

En el marc de l’Assemblea General Ordinària celebrada 
el passat 3 d’abril, la degana del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, Mª Eugènia Gay, va exposar que s’havia 
assolit el pla d’acció que es va presentar en el marc de la 
passada assemblea, i que prova de tot el treball realitzat 
amb molta il·lusió per la Corporació durant el darrer any 
s’havia reflectit a la memòria d’activitats de l’any 2018 –
lliurada als col·legiats i col·legiades presents - i resumit 
en un vídeo que es va projectar i que recull els principals 
eixos estratègics de la Junta de Govern del Col·legi: Pla 
d’igualtat; Transformació Digital; En defensa de l’advoca-
cia, Funció social de l’advocacia i Més i millors serveis 
per als col·legiats i col·legiades. 

PROJECTES PER AL 2019 
La degana va prosseguir la seva intervenció destacant els 
principals projectes per al 2019. 

APROVADA PER 
ÀMPLIA MAJORIA  
LA GESTIÓ ANUAL  
DE LA JUNTA

DEFENSA DEL DRET DE DEFENSA
Va afirmar que la defensa dels col·legiats i col·legiades 
és el primer eix vertebrador i pilar sobre el que descan-
sa l’acció del Col·legi, i per això la institució treballa per 
als lletrats i lletrades davant de possibles disfuncions 
en l’exercici del dret de defensa i reivindica un funciona-
ment impecable de l’Administració de Justícia. En aquest 
sentit, va destacar que a través de la CRAJ s’han posat 
en marxa dues campanyes basades en estudis previs 
sobre els retards en els assenyalaments i la manca de 
traductors i intèrprets.

NOVA PÀGINA WEB
La degana també va assenyalar que s’està treballant en 
una nova pàgina web. Aquest projecte forma part de les 
accions per impulsar la transformació digital com a eix 
principal d’acció. 

En aquest sentit, va indicar que el Col·legi ja havia co-
mençat a treballar-hi fent partícips a les comissions i sec-
cions a través de diverses consultes. També va exposar 
que la nova pàgina haurà d’estar adaptada per veure’s 
correctament als dispositius mòbils, haurà d’integrar 
les xarxes socials i serà personalitzable en funció de les 
inquietuds dels col·legiats i col·legiades. 

INTERNACIONALITZACIÓ
Un altre eix per al 2019 és el reforçament de la interna-
cionalització de l’advocacia. 

L’ICAB és membre de les principals organitzacions in-
ternacionals, per això la degana va afirmar que aquesta 
condició ha de facilitar que els col·legiats i col·legiades 
puguin beneficiar-se dels  contactes fets per participar 
en les trobades de networking i per establir sinergies 
amb altres advocats i advocades.

L’ICAB PROMOU LA PARTICIPACIÓ  
EN EL CONGRÉS DE L’ADVOCACIA  
DE VALLADOLID 
La degana va recordar que el proper mes de maig l’ad-
vocacia barcelonina estava present en el ‘12è Congrés 
de l’Advocacia’ que es va celebrar a Valladolid. Per això 
l’ICAB va subvencionar el 40% de la inscripció als 100 
primers col·legiats i col·legiades que van sol·licitar 
aquests cupons de descompte.  
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TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Des del Col·legi es continua 
impulsant l’eix de la transforma-
ció digital que ha tingut enguany 
una visibilitat enorme gràcies a 
les aliances amb entitats clau 
com WMC o GSMA i la presen-
tació de la ‘Carta dels Drets de la 
Ciutadania en l’era digital’ que ha 
estat liderada des d’ICAB i que 
suposarà un punt d’inflexió en el 
reconeixement dels drets de les 
persones, va explicar la degana.

RECERCA, DESENVOLUPAMENT  
I INNOVACIÓ R+D+I
Una altra línia d’actuació que va assenyalar és la relativa 
a la Recerca, Desenvolupament i Innovació R+D+I per 
tal que l’ICAB sigui líder entre tots els col·legis profes-
sionals i a més ajudi a tots els advocats i advocades a 
què protagonitzin també aquest lideratge gràcies al re-
forç fet en formació i, molt especialment, en àrees com 
la protecció de dades de caràcter personal. 

EINES PER ALS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES
La degana també va animar als companys i companyes a 
usar les APP exclusives per a l’advocacia com ICABLEX, 
que facilita les sentències importants i innovadores, o 
l’aplicació dels Jutjats de guàrdia que permet que les 
guàrdies del torn d’ofici s’insereixin directament en les 
agendes del mòbil... En aquest sentit, va afirmar que el 
Col·legi continuarà treballant i facilitant eines que poden 
ser útils per a l’advocacia.

MEDIACIÓ I ARBITRATGE
Des de l’ICAB s’ha reimpulsat aquest 2019 la mediació 
i l’arbitratge a través de la inauguració del nou Centre 
ADR, que està situat a la primera planta de la seu col·le-
gial, va exposar la degana.

CONCILIACIÓ
La conciliació és un dels pilars sobre els que ha de des-
cansar l’oferta formativa del Col·legi, per això, la degana 
va dir que s’oferirà més formació gratuïta i de qualitat en 
horari de migdia per tal facilitar la màxima assistència 
i la conciliació amb el dia a dia professional i personal. 
També està prevista l’ampliació de l’oferta formativa i de 
suport documental, com a pilar fonamental per exercir 
amb millors garanties la professió. Des de l’ICAB també 
es facilitarà el contacte de despatxos amb oportunitats 
de feina per als advocats i advocades.

ESTATS FINANCERS I PRESSUPOSTOS 2019 
Un cop exposats tots els objectius per al 2019, la dega-
na va cedir el torn de  paraula al tresorer, Josep Maria 
Balcells, qui va facilitar  les dades relatives a la liquidació 
pressupostària del 2018 així com al pressupost previst 
per al 2019.

DEFENSOR DE LA PERSONA COL·LEGIADA 
El defensor de la persona col·legiada, Joan Maria Xiol, va 
presentar la memòria de la seva actuació tot exposant 
les queixes presentades al llarg del 2018.

VOTACIONS
Després es va procedir a fer dues votacions. La primera 
sobre la gestió anual de la Junta de Govern, la memòria 
del Col·legi, els estats financers i la liquidació del pressu-
post corresponent a l’exercici 2018. La segona sobre el 
pressupost per a l’any 2019.

L’Assemblea va finalitzar un cop fetes totes les interven-
cions per part dels col·legiats i col·legiades assistents.

CARTA DE BARCELONA PELS 
DRETS DE LA CIUTADANIA 
EN L’ERA DIGITAL 



EL COL·LEGI ES MOU

15 PROPOSTES 
DE L’ICAB PER A 
UNA JUSTÍCIA 
DIGNA  
 
 
Amb ocasió de les eleccions Generals, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona va organitzar un debat amb 
representants dels partits polítics amb representació 
al Congrés dels Diputats per tal d’analitzar els seus 
programes de justícia.

El debat, celebrat a l’ICAB el passat 23 d’abril, va ser 
moderat per la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, i 
va comptar amb la participació de Carmen de Rivera 
(en representació del grup parlamentari Ciudadanos), 
Josep Pagès (en representació del grup parlamentari 
Junts per Catalunya), Carolina Telechea (en representa-
ció del grup parlamentari Esquerra Republicana de Ca-
talunya), Mercè Perea (en representació del grup parla-
mentari Socialista), Jaume Moya (en representació del 
grup parlamentari en Comú Podem) i Isaac Martín (en 
representació del grup parlamentari Partit Popular)

LLIURAMENT DEL DOSSIER 15 PROPOSTES 
PER A UNA JUSTÍCIA DIGNA
En el marc d’aquest debat la degana va lliurar a tots 
els representants polítics un document amb les 15 

propostes per a una justícia digna que des de la Cor-
poració es consideren necessàries aplicar de forma 
urgent i que es demanaran aplicar al futur titular del 
ministeri de Justícia.

15 propostes realitzades:
1. Per una Llei del Dret de Defensa que asseguri la 
intervenció de l’Advocacia com a única garantia de l’ac-
cés ple i efectiu a la Justícia per a tota la ciutadania.
2. Per una Justícia respectuosa amb el temps de 
la ciutadania i dels professionals. Reivindiquem 
celeritat en els processos i puntualitat en els asse-
nyalaments.
3. Per una Justícia que asseguri la justa i puntual retri-
bució per als i les professionals excel·lentment qualifi-
cats del Torn d’Ofici, garantint el Dret de Defensa a la 
ciutadania.
4. Per una Justícia dotada de mitjans suficients i com-
plementaris a l’Advocacia com traductors, intèrprets 
i perits, imprescindibles per garantir la defensa dels 
drets de la ciutadania.
5. Per una planta judicial que asseguri l’accés a la judi-
catura d’un nombre de jutges i jutgesses
suficient a les necessitats de la ciutadania i equiparat 
a la resta d’Europa.
6. Per la reorganització de l’oficina judicial: un funcio-
nament que respongui a criteris d’eficiència i eficàcia 
garantint una resposta judicial a temps.
7. Per una Justícia del segle XXI que doni resposta a 
les necessitats de l’Advocacia i de la societat davant 
l’imparable avanç tecnològic.
8. Per una Justícia eficient, sostenible i interconnec-
tada en la qual la implementació de l’expedient Judi-
cial Electrònic sigui una realitat accessible a tota la 
ciutadania.
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9. Per una Justícia que avanci d’acord amb l’Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 16: Pau, Justí-
cia i Institucions sòlides de d’Agenda 2030 de l’ONU. 
Construïm una societat més lliure, igualitària i justa.
10. Per un pacte d’estat per la Justícia amb la partici-
pació activa de l’advocacia.
11. Per una Justícia cada cop més sensible i compro-
mesa amb els col·lectius necessitats d’ especial protec-
ció com els menors i les víctimes de violència o tràfic 
de persones. 
12. Per una Justícia capaç de jutjar amb perspectiva de gènere.
13. Per una justícia oberta a la resolució alternativa de 
conflictes que pal·liï l’actual congestió i tingui com a 
objectiu l’acord entre les parts.
14. Per una justícia on es garanteixi que tots els seus 
intervinents disposin de formació continuada, actualit-
zada i especialitzada.
15. Posada en marxa una campanya proposant 15 me-
sures concretes dirigides als partits polítics i els seus 
programes de Justícia

Aquest debat va suposar el colofó final de la campa-
nya institucional de l’ICAB a Twitter amb l’objectiu de 
plantejar als partits polítics i al futur ministre de Justí-
cia les propostes per a una Justícia Digna, que es van 
anar anunciant en aquesta xarxa social des del 8 i fins 
al 22 d’abril amb les etiquetes #JusticiaDigna i #Elec-
cionesGenerales2019-.

Amb aquesta campanya es va voler posar en relleu el 
paper de l’Advocacia, que en els últims anys ha treba-
llat per reivindicar una Administració de Justícia dota-
da d’òrgans judicials suficients, finançada, moderna, 
digitalitzada i paritària, per garantir el Dret de Defensa 
a tota la ciutadania.

PER UN 8 DE MARÇ INFINIT

Coincidint amb la commemoració del Dia internacional 
de la dona, el passat 8 de març, el Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona va donar per tancada la campanya “12 
mesos, 12 fites”, que forma part del Pla d’Igualtat de la 
Corporació, iniciativa pionera dins l’advocacia amb l’ob-
jectiu de promoure la paritat, tant a nivell social com 
entre els professionals de l’àmbit judicial. 

En el marc de l’acte celebrat a l’ICAB, a més de rei-
vindicar “un 8 de març infinit” ja que les accions per 
millorar la situació de la dona dins la nostra societat 
no es poden quedar vinculades a un sol dia, des del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va posar de 
manifest la necessitat que en la propera legislatura 
s’aprovin diverses lleis per garantir la igualtat efectiva 
entre dones i homes. 

En aquest sentit, la degana del Col·legi va manifestar 
que malauradament no s’ha arribat a aprovar en la dar-
rera legislatura la Proposició de Llei de modificació de 
la Llei d’enjudiciament Criminal per incorporar la ma-
ternitat i la paternitat entre les causes de suspensió 
del judici oral. La degana va assenyalar que aquesta 
iniciativa té una rellevància especial per a l’advoca-
cia, ja que havia de garantir la interrupció dels termi-
nis processals en la tramitació de qualsevol tipus de 
procediment judicial, arbitral o de mediació. Per això, 
des de l’ICAB es va reclamar als partits polítics que 
assumeixin aquesta proposta.
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Des del Col·legi també es creu necessari continu-
ar avançant en la lluita contra la violència de gènere. 
Per això es considera que tots els professionals que 
intervinguin en procediments l’objecte dels quals sigui 
la violència de gènere hauran de rebre i acreditar una 
formació contínua en violència i perspectiva de gènere. 

A més, per al Col·legi és absolutament imprescindible 
que l’ordenament jurídic espanyol incorpori amb tota 
la seva amplitud les previsions del Conveni del Consell 
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència con-
tra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de 
maig de 2011, sobretot pel que fa als aspectes propis 
del Codi Penal i de la Llei d’enjudiciament Criminal.

En relació també amb aquesta matèria, cal que les 
Corts Generals aprovin en la propera legislatura una Llei 
Integral de protecció de les persones víctimes del tràfic 
d’éssers humans, que adopti un enfocament integral 
que inclogui les mesures necessàries per a la perse-
cució efectiva dels delictes relacionats amb aquestes 
conductes i els aspectes relacionats amb l’assistència 
integral a les víctimes.

Des d’aquesta Corporació també es va afirmar que s’ha 
d’aconseguir disposar d’una Llei integral per a la igual-
tat de tracte i no discriminació, de manera que s’am-
pliïn els casos en què les empreses han de disposar 
de plans d’igualtat. Amb un país que compta amb una 
majoria del teixit empresarial format per petites i mit-
janes empreses, és necessari que els plans d’igualtat 
vagin més enllà del límit de 250 persones treballadores 
i s’incorpori en empreses encara més petites.  

LECTURA DEL MANIFEST DE LA COMISSIÓ 
DE DONES ADVOCADES
A aquestes reivindicacions, cal afegir les que va fer 
la Comissió de Dones Advocades del Col·legi durant 
la lectura d’un manifest de suport a la vaga general 
feminista com a eina per lluitar per la igualtat de drets 
i la no discriminació, que va tenir lloc també el passat 
8 de març, a les portes del Palauet Casades. Aquest 
acte va comptar amb la participació de la degana del 
Col·legi, Mª Eugènia Gay, les diputades de la Junta de 
Govern Olga Arderiu i Emma Gumbert, així com de 
la presidenta de la Comissió de Dones, Teresa Blasi, 
entre altres col·legiades. 

La Comissió de dones advocades de l’ICAB  va quali-
ficar la vaga del 8 de març com «una vaga laboral, de 

consum i de cures per fer palès que el masclisme i les 
seves violències estan presents a cada sector social 
i afecten a les relacions de parella, però també a les 
discriminacions que les dones pateixen a la feina a 
causa de l’escletxa salarial o de l’assetjament per raó 
de maternitat, i fins i tot de consum, arran de l’anome-
nada taxa rosa».

La Comissió de Dones també va assenyalar que en-
guany s’han emès sentències on es culpa les dones 
de les agressions que pateixen i on es demana a 
aquest col·lectiu no sortir de les normes imposades 
pels rols de gènere imperant. Finalment la Comissió 
va demanar l’aplicació urgent del Conveni d’Istanbul 
a l’ordenament jurídic.

L’ICAB APOSTA 
PERQUÈ LES 
EMPRESES DISPOSIN 
D’UN MARC 
REGULADOR DELS 
DRETS DIGITALS DELS 
TREBALLADORS/ES  
En el marc de la celebració del Matí Digital sobre 
l’impacte de les tecnologies en les relacions labo-
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rals,  organitzat per la Comissió de Transformació 
Digital, la Secció de Dret Laboral i la Secció de 
Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (TIC) del Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona, es va concloure que és necessari que les 
empreses creïn un marc o document que reculli 
les polítiques en forma de normes i procediments 
per garantir el compliment de totes les obligacions 
legals a tenir en compte en relació a l’impacte de 
les tecnologies en l’àmbit laboral, com poden ser 
la protecció de dades, el teletreball, el control de 
la presència, la ciberseguretat, l’ús de les tecnolo-
gies i dispositius o el dret a la desconnexió digital, 
entre altres aspectes.

El diputat de la Junta de Govern i president de la 
Comissió de Transformació Digital, Rodolfo Teso-
ne, va exposar que davant els canvis constants i 
la velocitat a la qual s’estan produint és necessari 
establir unes regles clares en relació a les TIC i 
l’àmbit laboral. 

Tesone també va alertar que el 90% de les empre-
ses espanyoles no tenen aquest tipus de normativa 
interna desenvolupada ni s’han plantejat com com-
plir amb totes aquestes obligacions legals i per això 
va instar a què es dugui a terme.

La diputada de la Junta de Govern i responsable del 
Servei d’Orientació i Ocupació Professional, Emma 
Gumbert va afirmar que hi ha “clars desajustos” 
entre la normativa vigent, que deriva de relacions 
laborals clàssiques i les noves relacions laborals 

sorgides arran de les noves tecnologies i sectors 
com l’economia col·laborativa. 

En el cas de plataformes com Glovo i Deliveroo, 
va exposar que hi ha hagut sentències que poden 
semblar contradictòries perquè “el cas fàctic no és 
idèntic” i en aquest sentit, va afegir que en aquest 
tipus de casos hi ha “preocupació social perquè el 
que està transcendint també és una situació de pre-
carietat laboral”.

En el marc de la celebració del Matí Digital, Tesone 
també va destacar que la ‘Carta de Barcelona pels 
Drets de la Ciutadania en l’Era Digital’ -una iniciati-
va que lidera el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
sota la direcció de la degana, Mª Eugènia Gay, amb 
l’objectiu d’assentar les bases per a un acord global 
que permeti fer compatible la preservació dels drets 
humans amb l’impacte que ha tingut l’evolució de les 
tecnologies en els últims anys en la societat actual 
a causa de la revolució digital- recull aquests nous 
drets que sorgeixen de l’impacte de les TIC en les 
relacions laborals.

La Carta- que compta amb el suport del Govern 
Central, de la Generalitat, l’Ajuntament de Barce-
lona i altres 150 ‘projects partners’- és un projecte 
d’àmbit internacional i transversal a través del qual 
es vol convertir Barcelona en la capital mundial dels 
drets digitals. 

Els col·legiats i col·legiades podeu donar suport i 
adherir-vos a la Carta #BarcelonaDigitalRights a tra-
vés del web: http://digitalrightsbarcelona.org/ 
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CAL IMPLEMENTAR 
MECANISMES PER PROMOURE 
LA RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL 
EN ELS CONFLICTES DE 
CONSUM  

 
En el marc del Congrés de Consum, des del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona es va alertar de la necessitat 
d’implementar mecanismes per promoure la resolució 
extrajudicial en conflictes sobre consum per evitar que 
els usuaris d’un servei hagin d’acudir indefectiblement 
als tribunals ordinaris de justícia.

També es va assenyalar que algunes modificacions le-
gals com la nova Llei reguladora dels crèdits immobilia-
ris haurien d’ajudar a evitar que es donessin situacions 
com les que han patit molts consumidors i consumido-
res en la contractació hipotecària.

Des de l’advocacia també es va voler destacar que 
l’existència d’un dret comunitari europeu ha contribuït 
a modernitzar el dret espanyol de consum i, per tant, 
a fer possible una major protecció dels consumidors i 
consumidores.

El II Congrés de Consum, celebrat a l’ICAB, els dies 14 
i 15 de març, va ser inaugurat per la degana del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el degà 
del Col·legi d’Advocats de Madrid, José María Alonso, 
i el president de la Asociación Española de Derecho de 
Consumo, Eugenio Ribón. Mentre que el secretari de la 
Junta de Govern de l’ICAB, Jesús Sánchez, la diputada 
de la Junta de Govern de l’ICAB Cristina Vallejo, 
el president de la Secció de Dret de Consum del 

Col·legi Carlos García Roqueta, i la subdirectora General 
d’Arbitratge i Drets del Consumidor, Alicia Meéndez 
González i Eugenio Ribó van ser els encarregats de 
clausurar la segona edició del Congrés de Consum, que va 
comptar amb una alta participació d’advocats i advocades. 

L’ICAB AJUDA A 
TROBAR FEINA AMB 
LA 4A EDICIÓ DE LA 
FIRA DE L’OCUPACIÓ 
 
Per quart any consecutiu, aquesta Corporació es va 
convertir en punt de trobada per a estudiants i professio-
nals del Dret que cerquen la primera feina, així com per a 
despatxos i empreses que cerquen candidats i candidates 
per contractar col·laboradors i compartir coneixements a 
través de tallers innovadors sobre emprenedoria, trans-
formació digital, comunicació o màrqueting. Això va ser 
possible gràcies a la celebració de la 4a edició de la Fira 
de l’Ocupació, que va tenir lloc el passat 11 d’abril, al 
Centre de Formació del Col·legi, i que va ser organitzada 
pel Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) 
del Col·legi, que està dirigit sota la responsabilitat de la 
diputada de la Junta de Govern Emma Gumbert. 

Enguany, més de 20 despatxos i empreses van estar 
presents a la Fira amb un estand propi, en concret hi van 
participar: AGM Abogados, Monereo Meyer Abogados, 
Global Pacta, Minsait, AACNI Abogados, Cuatrecasas, 
DAUSS, Pérez-Llorca, Garrigues, Deloitte Legal, Iterlegis: 
Legal Staffing Solutions, Bufete Barrilero y Asociados, 
Corporación Legal, Rousaud Costas Duran, Augusta Abo-
gados, Grant Thornton, DiG Advocats, Uría Menéndez, 
PWC, Michael Page Personnel, Nationale Nederlanden, 
Querol Vives Wrede Abogados, Crowe, Voelker i Auren.
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Al voltant de 400 persones van passar al llarg de tota 
la jornada per la Fira, i van poder establir contacte i 
entrevistar-se amb els diferents despatxos, empreses i 
entitats; lliurar els seus currículums per a vacants de la 
branca jurídica i, també, conèixer la Borsa de Treball en 
línia i altres serveis d’emprenedoria que ofereix el SOOP.

En paral·lel, a la Sala de Recepcions, els participants van 
poder assistir als diferents tallers sobre emprenedoria 
i actitud innovadora; transformació digital, planificació i 
estratègia; i comunicació i màrqueting, amb l’objectiu 
de facilitar coneixements i eines pràctiques sobre les 
tendències en el sector legal. 

NOU ÈXIT DE LA FIRA DEL 
LLIBRE DE SANT JORDI
Un any més, la celebració de la diada de Sant Jordi a 
l’ICAB va ser tot un èxit.  La Fira del Llibre, situada a la 
Biblioteca del Col·legi, va comptar amb les principals edi-
torials jurídiques, les quals van obsequiar els col·legiats i 
col·legiades i associats i associades amb una obra jurídica 
d’actualitat, a la vegada que l’ICAB els va regalar una rosa.

La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, el secretari de la 
Junta, Jesús Sánchez, el bibliotecari Joaquim de Miquel, 
les diputades Carmen Valenzuela i Cristina Vallejo, entre 
altres membres de la Junta col·legial van visitar la fira i els 
estands de les editorials participants: Economist&Jurist, 
Iberlex-Colex, Lefebvre-El Derecho, Iustel, Sepin, Thomson 
Reuters Aranzadi, Tirant lo Blanch, Vlex i Wolters Kluwer. 
 
En el marc d’aquesta fira es va posar a la venda l’obra 
que recopila els millors contes de la XX edició del Con-
curs “Contes de l’Advocacia”. 

A més, durant tot el matí es van realitzar visites guiades 
a a la Biblioteca per tal que els col·legiats i col·legiades 
així com els associats i associades tinguessin l’opor-
tunitat de conèixer el seu “interior”, que amaga grans 
tresors, com per exemple, sales antigues plenes de llum 
i colors que no estan obertes habitualment al públic.

Per la tarda, el diputat Bibliotecari de la Junta de Go-
vern, Joaquim de Miquel, va presentar l’acte de lliura-
ment dels premis dels concurs “Contes de l’Advocacia” 
i de redacció infantil dirigit als fills i filles dels col·legiats 
i col·legiades i treballadors d’aquesta Corporació. 

Els guanyadors de la XX edició del Concurs Contes 
d’Advocats van ser Jordi Aranda Grijalba (2n premi) pel 
conte “El casc rosa, la nena rossa i la rosa de plàstic” i 
Joaquim Estruch Esteban (3r premi) per l’obra “Soneto. 
El primer premi va quedar desert. 

Els guanyadors del Concurs de Redacció Infantil 2019 
van ser Nil Amorós (1r premi) pel text “Un futur millor”; 
Laura Escalada (2n premi) per la redacció titulada “El 
judici”;  Tomàs Pino (3r premi) per l’escrit “John, el 
mediador”. El jurat va concedir un premi Accèssit a Alba 
Escalada per “El petit pingüí”.  
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NASRÍN SOTUDÉ, COL·LEGIADA 
D’HONOR DE L’ICAB

La Junta de Govern de l’ICAB va acordar per unanimitat 
nomenar col·legiada d’Honor a l’advocada i defensora 
dels drets humans a Iran Nasrín Sotudé, que va ser con-
demnada per ‘’conspirar contra la seguretat nacional’’ i 
‘’per insultar el líder suprem’’. Delictes que estan subjec-
tes a pena de presó de fins a 38 anys i 148 fuetades.

Amb aquest acord, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na va voler expressar la seva màxima solidaritat amb la 
lletrada Nasrín Sotudé, guardonada amb el Premi Sájarov 
a la Llibertat de Consciència del Parlament Europeu en 
2012, que ha assumit la defensa de notòries personali-
tats com la Premi Nobel de la Pau 2013 Shirin Ebadí o 
dels opositors detinguts durant les protestes del Movi-
ment Verd de 2009. 

L’ICAB PRESENT AL XII 
CONGRÉS NACIONAL DE 
L’ADVOCACIA DE VALLADOLID

L’ICAB va estar present en diferents taules del XII Congrés 
de l’Advocacia celebrat al maig a Valladolid. La degana, Mª 
Eugènia Gay, va participar en la inauguració del Congrés i va 
moderar la taula “Women for Legal Tech”; el secretari de la 
Junta, Jesús Sanchez, va ser el ponent de la taula “Derecho 
del consumo, calidad y certificación de despachos y pro-
fesionales”, mentre que el diputat Rodolfo Tesone va donar 
a conèixer la ‘Carta de Barcelona pels drets de la Ciutadania 
en l’Era Digital’, entre altres intervencions. 

L’ADVOCACIA JOVE DE L’ICAB POSA 
EN MARXA L’EURO SOLIDARI

El Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona (GAJ 
Barcelona) ha posat en marxa l’‘Euro Solidari’. Es 
tracta d’una iniciativa que té com objectiu destinar a 
organitzacions de caràcter benèfic un euro per cada 
inscripció que es faci en activitats de pagament orga-
nitzades pel GAJ Barcelona. Des del Comitè executiu 
del GAJ Barcelona es calcula que aquesta iniciativa 
recollirà més de 5.000 euros, que es destinaran anu-
alment a un projecte o organització solidària diferent.  
 

El GAJ va escollir l’organització Proactiva Open Arms 
per tal de destinar l’import recollit durant l’any 2019. Per 
aquest motiu, es va formalitzar el 15 de març un acord 
entre ambdues entitats. En la signatura hi van participar 
la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª 
Eugènia Gay, el director i fundador de Pro Activa Open 
Arms, Òscar Camps, el president i la tresorera del GAJ 
Barcelona, Pol Olivet,  i Carmen del Castillo, respecti-
vament, entre altres membres del Grup de l’Advocacia 
Jove de Barcelona.
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2ND BUSSINESS, & 
JUSTICE EUROPEAN 
FORUM
Força, compromís, talent i lideratge en un projecte únic: 
el II Women Business & Justice European Forum. Se 
celebrarà els propers 27 i 28 de juny de 2019 a la seu del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Teixint aliances per donar visibilitat al valor dels models 
d’èxit femení a través de dones referents en l’àmbit de 
la justícia, empresarial, social, polític i cultural.Treballem 
per una igualtat real. Consulta el programa científic i els 
detalls d’inscripció al web de l’ICAB. T’hi esperem! #Ti-
meIsNow #Unstoppable Reserva la teva plaça a dega-
nat@icab.cat 

BIZBARCELONA, 12 I 13 DE JUNY
 
En aquesta edició el saló té com a lema ‘Posem els ne-
gocis a treballar,’ i a través de les diferents activitats po-
dreu connectar amb persones emprenedores, start-ups, 
pimes i autònoms. Reserva’t els dies dies 12 i 13 de 
juny per visitar el saló BIZBARCELONA al recinte firal de 

Montjuïc. Podeu consultar el programa detallat a http://
www.bizbarcelona.com 

II CONGRÉS EN DRET 
IMMOBILIARI

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Consell de 
l’Advocacia Catalana, l’Associació de Promotors de Ca-
talunya, el Consell General de Cambres de la Propietat 
Urbana de Catalunya; el Col·legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona-Lleida, els Col·legis i l’Associació 
d’Agents Immobiliaris; el Col·legi de Notaris de Catalunya 
i el Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya 
organitzen el II Congrés de Dret Immobiliari. 

Si el dret immobiliari és la teva especialitza’t, reserva’t el 
13 de juny

JORNADA DRET ADMINISTRATIU 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a través de la 
secció de Dret Administratiu realitzarà el proper 4 de ju-
liol una jornada per tal d’analitzar les novetats en relació 
a aquesta àrea del dret. Properament detallarem més 
informació a través de www.icab.cat.  Participa-hi!  

CONGRÉS DE COMPLIANCE,  
EL PROPER SETEMBRE

La secció de Compliance del Col·legi celebrarà els 
dies 19 i 20 de setembre el Congrés de Compliance. 
Una cita imprescindible que no us podeu perdre! Re-
serva’t les dates! 

DEFUNCIONS

Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i 
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han 
causat baixa per defunció: Antonio Xuclà Llobet, Carles 
Maria Tomás Bravo, Maria de los Desamparados López de 
Briñas y Pérez, Benito Vera Santos y Ricardo Pont Lorenzo

	

 PROPERS ESDEVENIMENTS 



VOLUNTARIS

Núria és el nom fictici d’una voluntària del grup de 
Voluntaris ICAB. Fa prop d’un any que està al grup i 
actualment s’encarrega de fer un acompanyament a un 
advocat jubilat. Aquest és un dels molts voluntariats que 
ha fet al llarg dels darrers 30 anys de la seva vida….a 
partir del moment que els fills crescuts li han permès 
disposar d’una mica de més temps, tot i que la seva 
energia, alegria i positivisme li han permès compaginar 
el voluntariat amb la feina d’advocada, la família i la 
pràctica de diversos hobbies. 

“Reps molt més del que dones, per això m’agrada ser 
voluntària i ho fet durant molt anys i ho continuo fent ara. 
Veure com una persona que és totalment desconeguda 
per a tu, està esperant amb una gran il·lusió que arribi 
un dia concret de la setmana perquè sap que aniràs a 
casa seva i podrà explicar- els seus records i neguits, 
t’ensenya fotos antigues, en definitiva s’obre i deixa per 
unes hores la soledat i la tristesa que molts pateixen en 
el seu dia a dia, et fa sentir útil”, explica. 

Per això la Núria considera que és molt important 
escoltar, donar el protagonisme a la persona que vas a 
veure, ser prudent i respectuós, i sobretot mantenir el 
teu compromís de visita periòdica. 

Però també destaca que el diferencia aquesta 
experiència de voluntariat respecte altres que ha dut a 
terme al llarg de la seva vida és la condició d’advocat o 
advocada de les dues parts, voluntari i beneficiari. 

“Compartir la professió, al principi pot semblar la 
típica excusa per trencar el gel, però és molt més que 
tot això. Significa poder entendre molt més a l’altra 
persona, perquè moltes de les vivències i experiències 
professionals que has viscut les has pogut viure d’una 
manera directa o indirecta, però al marge d’aquest fet 
circumstancial, crec que el fet de compartir professió 
ajuda a establir un marc de confiança inigualable”, afirma 
i tot seguit afegeix:  “penso que els advocats i les 
advocades podem fem una important tasca per ajudar 
als companys i companyes, ja sigui per una qüestió de 
malaltia, soledat, situació econòmica...”

Per això, si coneixeu a alguna persona que considereu 
que pot ser ajudada, parleu-li del Grup de Voluntaris 
ICAB! Ajudeu-nos a fer difusió del nostre projecte!
Som conscients que no és fàcil obrir-se a una persona 
desconeguda i explicar-li un problema, però, s’ha de 
vèncer la por.  Per això recentment el Grup ha posat en 
marxa la iniciativa “Fes un cafè amb els voluntaris ICAB”. 
A través d’aquesta acció quotidiana volem que tant els 
beneficiaris directes de l’ajuda o bé els seus familiars 
ens pugueu explicar la vostra situació de manera que 
puguem buscar quina és la millor manera de prestar-vos 
col·laboració. Feu-nos confiança!

Grup de Voluntaris ICAB

UN ADVOCAT 
O ADVOCADA 
COM TU ET  
POT AJUDAR 





En l’àmbit del Dret penal, la imputació objectiva 
del resultat requereix que el subjecte en qüestió 
hagi generat un risc desaprovat i que aquest 
risc sigui el que precisament es realitza en el 
resultat. 

En l’anàlisi de la rellevància jurídic-penal d’una conducta 
determinada hàgim d’observar, doncs, si aquesta pot in-
cloure’s o no en un escenari de risc permès, això és, si s’ha 
traspassat la frontera del socialment tolerable. De no ser 
així, no caldria parlar de risc desaprovat i el resultat que fos 
no podria imputar-se al subjecte actiu de la conducta.

Quan dit anàlisi recau sobre conductes inserides en l’acti-
vitat econòmica, el risc permès amplia els seus marges, 
puix que s’accepta que en aquest sector s’han d’assumir, 
necessàriament, majors riscos perquè el sistema econò-
mic pugui funcionar amb fluïdesa. La inevitable conseqüèn-
cia de l’avantdit és que en el sector econòmic es duran a 
terme conductes aptes per a vulnerar certs béns jurídics 
protegits pel Dret penal però que es consideraran legítimes 
i, per tant, irrellevants per a aquest.

Aquesta ampliació del marge de tolerància ha tingut impor-
tants conseqüències en l’aplicació del delicte d’estafa, puix 
que els subjectes que interactuen en el marc d’una activitat 
econòmica han de ser conscients que estan assumint un 
risc per al seu patrimoni. 

Això implica que els incumbeix la protecció d’aquell, per la 
qual cosa quan un subjecte és enganyat per un altre i l’error 
causat té com a conseqüència un perjudici patrimonial, la 
falta de diligència del perjudicat en la seva intervenció en el 

negoci jurídic pot suposar l’atipicitat de la conducta de qui 
va ordir l’engany.

La jurisprudència penal ha acceptat generalment que pugui 
excloure’s la imputació objectiva del resultat de perjudici 
conformitat a l’incompliment dels deures (cal esmentar que 
conceptuar la incumbència dels subjectes intervinents com 
un veritable deure és altament qüestionable) d’autoprotecció 
per part de la víctima (vegeu les STS núm.182/2015, de 15 
de febrer, que afirmava que el “àmbit de risc permès depen-
drà del que sigui adequat en el sector en el qual operi, i entre 
altres circumstàncies, de la importància de les prestacions 
que s’obliga cada part, les relacions que concorrin entre les 
parts contractades, les circumstàncies personals del sub-
jecte passiu i la capacitat per autoprotegir-se i la facilitat del 
recurs a les mesures d’autoprotecció”), i els seus pronuncia-
ments han anat matisant-se segons les característiques dels 
subjectes intervinents en el negoci jurídic en el marc del qual 
es perpetra l’engany i del subsector econòmic en el qual es 
desenvolupi el fet (entre d’altres, la STS núm.670/2013, de 
30 de juliol, va exposar que s’exigeixen “certs deures d’au-
toprotecció per part de les víctimes de potencials enganys, 
especialment en l’àmbit de les relacions comercials i profes-
sionals”). Aquesta mal·leabilitat de la regla general en obser-
vança de les particularitats referides atorgava una convenient 
flexibilitat en l’aplicació de l’article 248 del Codi Penal.

Malgrat l’existència dels referits pronunciaments, les últimes 
Sentències sobre aquest tema, especialment des de la STS 
núm.826/2016, de 3 de novembre, han pres una direcció di-
ferent, simplificant en excés la qüestió, per a atorgar caràcter 
marginal als casos en els quals una conducta a priori subsu-
mible en el tipus d’estafa pot resultar atípica per mantenir-se 

ELS DENOMINATS DEURES 
D’AUTOPROTECCIÓ DE LA VÍCTIMA 
DEL DELICTE D’ESTAFA
Recentment el Tribunal Suprem ha dictat una Sentència que confirma una 
postura jurisprudencial sobre aquest tema certament polèmic i en ocasió d’aquest 
pronunciament el signant d’aquest article reflexiona sobre el fonament de 
l’exigència d’autoprotecció i sobre l’evolució de la doctrina del Tribunal. 

Francisco Fernández Perales
Col·legiat 44.321 
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en un espai de risc permès. La recent STS núm.573/2018, 
de 21 de novembre, dóna compte d’aquesta postura juris-
prudencial i a tal fi recorda l’evolució de la qüestió.

En primer lloc, 
refereix que la 
doctrina jurispru-
dencial emanada 
del Tribunal havia 
establert que 
l’engany propi de 
l’estructura típica 
de l’estafa podia tit-
llar-se d’insuficient 
“quan és fàcilment 
conjurable d’ha-
ver dut a terme 
mínimes cauteles 
d’autoprotecció”, en 
referència a l’en-
titat de l’engany i 
a l’exigència d’un 
actuar diligent a la 
víctima, atenent les 
seves circumstàn-
cies personals.

Tot seguit, l’Alt 
Tribunal recorda 

l’exposat en la STS núm.274/2012, de 4 d’abril,en la qual 
s’adduïa precisament la raó que fonamenta l’amplitud del 
risc permès en l’àmbit de l’activitat econòmica, això és, la 
necessitat de no entorpir aquesta i permetre la seva fluïde-
sa, per a rebutjar l’operativitat del principi de desconfiança 
en les relacions econòmiques.

Dit en altres paraules, el correcte funcionament del sis-
tema econòmic requereix cert marge a l’hora d’assumir 
riscos per al patrimoni dels intervinents, però alhora no pot 
exigir-se a aquests, que descartin una a una totes les possi-
bilitats d’acabar sent enganyats.

A aquest pretès equilibri entre el grau de diligència exigible 
a la víctima i la generació d’un perill permès per al patrimoni, 
la resolució li afegeix el que la Sala va recollir en la seva STS 
núm.838/2012, de 23 d’octubre, això és, la vigència dels 
principis de bona fe i confiança pels quals ha de regir-se el 
tràfic mercantil, que en realitat provenen del dret privat i que, 
en tot cas, han de ser objecte d’interpretació pels Tribunals 
contemplant les característiques que reuneixi cada cas.

Amb la finalitat de limitar l’ús d’aquest tòpic de l’argumen-
tació jurídic-penal (en paraules de MARTÍNEZ-BUJÁN), 

el Tribunal Suprem ve a atribuir-li un caràcter excepcional a 
l’exigència d’autoprotecció a la víctima, havent d’aplicar-se, se-
gons el seu criteri, únicament en situacions “molt concretes”.

Per a fonamentar la seva posició, l’Alt Tribunal es recolza 
en l’exposat en la STS núm.228/2014, de 26 de març, que 
referia que “el no tolerable és que arribi a desplaçar-se 
indegudament sobre els perjudicats la responsabilitat de 
comportaments en els quals la intenció d’enganyar és 
manifesta, i l’autor ha aconseguit el seu objectiu, lucrant-se 
en perjudici de la seva víctima”. Més taxatiu va ser fins i tot 
la STS núm. 1036/2003, de 2 de setembre, que també cita 
la resolució, en la qual es va adduir que l’engany no ha de 
quedar neutralitzat per una diligent activitat de la víctima, 
atès que la perspicàcia de la víctima no seria un paràmetre 
vàlid per a mesurar la idoneïtat de l’engany.

Si bé és cert que no pot exigir-se a la víctima que es pro-
tegeixi de l’ardit emprat pel subjecte actiu de la conducta 
delictiva, també ho és que la diligència que li és exigible sí 
que forma part de l’anàlisi de la idoneïtat de l’engany, puix 
que aquesta exigència ajuda a conformar l’espai de risc 
permès en el qual es contenen les conductes susceptibles 
de vulnerar el bé jurídic protegit l’ús del qual no és rellevan-
ta efectes jurídic-penals.

Conclou la Sentència amb un argument que revela en 
major mesura encara la intenció del Tribunal Suprem de res-
tringir el recurs als denominats deures d’autoprotecció de 
la víctima de l’engany per part de les defenses. En tal sentit 
s’exposa que ha de partir-se de la regla general enunciada 
per la STS núm.1243/2000, d’11 de juliol, que va exposar 
que “és difícil considerar que l’engany no és bastant quan 
s’ha consumat l’estafa”, havent d’exonerar-se de responsa-
bilitat al subjecte actiu únicament quan “l’engany sigui tan 
bast, groller o esperpèntic que no pot induir a error a ningú 
d’una mínima intel·ligència o cura”.

Oblida referent a això el Tribunal altres pronunciaments 
dictats amb anterioritat, com la STS núm.492/2014, de 10 
de juny, o la STS núm.495/2011, d’1 de juny, en els quals es 
va exposar que la idoneïtat de la maniobra enganyosa per 
a causar error en el subjecte passiu havia de ser “objecti-
vament valorada ex-ante”, evitant-se així caure en el biaix 
retrospectiu propi d’un judici ex post, quan el resultat de 
perjudici econòmic ja s’ha produït.

En definitiva, malgasta el Tribunal Suprem una bona opor-
tunitat per a abandonar aquesta incorrecta simplificació de 
la qüestió, que porta a minimitzar l’espai de risc permès 
de forma excessiva, sense atendre les característiques del 
context en el qual es duen a terme les conductes suscepti-
bles de ser subsumides en el tipus. 

EL TRIBUNAL 
SUPREM VE A 
ATRIBUIR-LI 
UN CARÀCTER 
EXCEPCIONAL 
A L’EXIGÈNCIA 
D’AUTOPROTECCIÓ 
A LA VÍCTIMA, 
HAVENT 
D’APLICAR-
SE, SEGONS EL 
SEU CRITERI, 
ÚNICAMENT EN 
SITUACIONS “MOLT 
CONCRETES”



I. INTRODUCCIÓ

 
Espanya té un mercat de lloguer deficient, amb una 
de les taxes de lloguer més baixes (16,9%), sense 
tot just habitatge social (2%), molt habitatge buit 
(13,7%), un mercat negre de lloguer (41,4%) poc 
transparent, escassament professionalitzat i molt 
atomitzat. 

A més, modificacions pendulars de les diferents lleis 
(LAU 1964, 1985, 1994, 2013) no han aconseguit su-
perar la situació actual del mercat de lloguer ni donar 
resposta al dret a l’habitatge, perquè és un mercat 
escàs, inaccessible, de pitjor qualitat i més onerós 
que el de propietat. 

Les mesures aprovades recentment (RDL 7/2019) no 
sembla que vagin a ser la solució, ja que són molt 
similars a les de 1994. 

Existeix una semblança en la problemàtica de 
l’arrendament entre els països mediterranis (Espan-
ya, Portugal, Malta, Grècia i Itàlia) que disposen de 
baixes taxes de lloguer, més exclusió social i altes 

taxes d’habitatge desocupat. Per contra, els països 
del nord i centre d’Europa com Alemanya, Àustria, 
Suïssa o els Països Baixos, disposen d’altes taxes de 
lloguer, més habitatge social i un mercat més equili-
brat i professionalitzat. 

Per a què el lloguer sigui una alternativa real i atracti-
va a l’habitatge en propietat, i la taxa de lloguer vagi 
augmentant fins als estàndards europeus (30,7%), cal 
modificar la regulació actual buscant un equilibri entre 
els drets i obligacions de les parts del contracte. 

Per a això, és important aprofitar l’experiència d’al-
tres països europeus que demostren que és possible 
utilitzar models alternatius al domini que incentivin 
un ús més flexible de la tinença d’un habitatge i amb 
menys inversió de recursos públics. 

II. PROPOSTA DE REFORMA DELS 
ARRENDAMENTS D’HABITATGE

 
Així, cal destacar les principals mesures, dels 
països amb altes taxes d’arrendament (Aleman-

UNA REFORMA DE LA LEGISLACIÓ 
SOBRE ARRENDAMENTS D’HABITATGE 
SEGONS EL DRET COMPARAT EUROPEU
L’autora d’aquest article exposa de forma didàctica la situació real del mercat de 
lloguer a nivell estatal, suggerint propostes de millora des de la perspectiva de les 
fórmules que s’apliquen a l’entorn europeu.

Dra. Elga Molina Roig
Responsable de la Borsa de Mediació per al Lloguer 
Social del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Professora associada de Dret Civil de la Universitat 
Rovira i Virgili
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ya, Àustria i Suïssa), que han aconseguit donar 
resposta a altres segments de demanda com la 
classe mitjana i les famílies amb projectes de vida 
estables. 

D’una banda, per 
a afavorir l’esta-
bilitat de l’arren-
datari, aquests 
països disposen 
de contractes de 
lloguer de durada 
indefinida que 
poden resol-
dre’s per causes 
extraordinàries 
com, per exem-
ple, la necessi-
tat personal o 
econòmica de 
l’habitatge. 

Per a asse-
gurar la seva 
assequibilitat, 
es promouen 
els sistemes de 
renda referencia-
da, establint els 
preus del lloguer 
segons els m2, 
la ubicació i les 
característiques 
de l’habitatge. A 
Suïssa i Aleman-
ya, es possibili-
ta el pagament 

fraccionat de la fiança. A més, es flexibilitza el con-
tracte de lloguer, facilitant el desistiment unilateral i 
el subarrendament, quan existeix un interès perso-
nal o econòmic de l’arrendatari. També es permet a 
l’arrendatari que, davant la passivitat de l’arrendador 
en la realització de les obres, pugui retenir la renda 
o, realitzar-les el mateix, en alguns casos.

D’altra banda, per a assegurar una rendibilitat sufi-
cient per a l’arrendador, es garanteix que les rendes 
referenciades siguin a preus de mercat actualitzats 
i que es puguin repercutir les despeses reals dels 
serveis a l’arrendatari. I que, a més, s’estableixin 
mesures per a incentivar la rehabilitació, perquè 
l’habitabilitat és el major problema dels habitatges 
de lloguer a Europa. Alhora, que es donin garanties 

a l’arrendador 
(dipòsit suficient, 
assegurances de 
caució, inventari 
obligatori i faci-
litar l’entrada en 
l’habitatge). 

És essencial 
que l’arrendador 
pugui recuperar 
l’habitatge ràpi-
dament davant 
l’incompliment de 
l’arrendatari. Per 
això, a Europa es 
dóna preferèn-
cia a la resolució 
extrajudicial de 
conflictes, com 
la conciliació 
(Suïssa i Aleman-
ya), l’arbitratge 

(Àustria) o la mediació, preferentment telefònica o 
telemàtica (Irlanda i Anglaterra). 

Finalment, és important la creació d’un Registre ad-
ministratiu per a inscriure els contractes de lloguer, 
a efectes estadístics, per a consultar les sentències 
fermes d’impagament de rendes i les sancions o 
condemnes de l’arrendador per desnonament il·legal, 
assetjament psicològic immobiliari, etc.

III. CONCLUSIÓ

 
És necessària una normativa que afavoreixi que el 
lloguer sigui una alternativa real al règim de pro-
pietat, permetent augmentar les taxes de lloguer i 
donant cobertura a les persones amb projectes de 
vida estables. 

Per a això, hauria d’adoptar-se una legislació, que 
d’una banda, ofereixi estabilitat (fomentar els con-
tractes indefinits), assequibilitat (promoure sistemes 
de renda referenciada, pagament fraccionat i limitat 
de la fiança) i flexibilitat (facilitar el desistiment i el 
subarrendament, la realització de les obres) a l’arren-
datari; i, d’altra banda, rendibilitat (sistemes de renda 
referenciada a preus de mercat), garanties i segure-
tat (dipòsits, assegurances de caució, recuperació 
àgil de l’habitatge) a l’arrendador. 

PERQUÈ EL 
LLOGUER SIGUI 
UNA ALTERNATIVA 
REAL I ATRACTIVA 
A L’HABITATGE 
EN PROPIETAT, 
I LA TAXA DE 
LLOGUER VAGI 
AUGMENTANT FINS 
ALS ESTÀNDARDS 
EUROPEUS (30,7%), 
CAL MODIFICAR 
LA REGULACIÓ 
ACTUAL BUSCANT 
UN EQUILIBRI 
ENTRE ELS DRETS 
I OBLIGACIONS 
DE LES PARTS DEL 
CONTRACTE 

ÉS ESSENCIAL QUE 
L’ARRENDADOR 
PUGUI RECUPERAR 
L’HABITATGE 
RÀPIDAMENT 
DAVANT 
L’INCOMPLIMENT 
DE L’ARRENDATARI. 
PER AIXÒ, A 
EUROPA ES DÓNA 
PREFERÈNCIA A 
LA RESOLUCIÓ 
EXTRAJUDICIAL DE 
CONFLICTES (...)



L a dualitat del règim jurídic regulador de la 
matèria dels ports – l’estatal i l’autonòmic-, 
la varietat de tipus de concessions i la falta 
de claredat de la normativa sobre el termini 
d’aquestes, susciten constants dubtes 

sobre els límits de durada i el règim de pròrroga de les 
concessions portuàries. 

La problemàtica té el seu origen en la Llei 22/1988, de 
28 de juliol de Costes i el seu reglament de desenvo-
lupament que van fitar el termini de durada de les con-
cessions anteriors a la Llei (de manera que el termini 
de durada de les concessions seria el que determinés 
el seu títol, sense que “en cap cas aquests terminis 
podran excedir de trenta anys”,) i es va establir que els 
nous atorgaments en domini públic marítim terrestre 
no podrien excedir de 30 anys de durada. Com a remei 
a l’extinció de les concessions que haurien començat 
a expirar l’any 2018, la Llei 2/2013, de 29 de maig, de 
Protecció i Ús Sostenible del Litoral i la Modificació 
de la Llei de Costas de 1988, ha ampliat el termini de 
durada de les concessions a 75 anys. 

Amb això va començar la batalla judicial en la qual 
diversos ports de les Comunitats Autònomes han vist 

desestimada 
la seva preten-
sió que se’ls 
reconegués 
el termini de 
durada de les 
seves antigues 
concessions de 
75 anys, en lloc 
de l’anterior de 
30 anys.

 Així, en les 
Sentències 
1644/2016, 
de 5 de juliol, 
2685/2016, de 
20 de desem-
bre, el Tribunal 
Suprem ha 
desestimat tal 
reclamació, 

apuntant a la necessària distinció entre el termini 
màxim de durada de la concessió en funció de data 
del seu atorgament i la possibilitat de la seva pròrroga:

SOBRE EL POLÈMIC TERMINI DE 
LES CONCESSIONS PORTUÀRIES 
I POSSIBILITAT DE LA SEVA 
PRÒRROGA
Rigorosa exposició de la dualitat del règim regulador de la matèria de ports i 
estudi de la problemàtica creada amb la Llei de Costes 22/1988 i el Reglament 
que la desenvolupa.

LA PROBLEMÀTICA 
TÉ EL SEU ORIGEN 
EN LA LLEI 22/1988, 
DE 28 DE JULIOL 
DE COSTES I EL SEU 
REGLAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT 
QUE VAN FITAR 
EL TERMINI DE 
DURADA DE LES 
CONCESSIONS 
ANTERIORS  
A LA LLEI

Aleksandra Czajka
Col·legiaa núm. 43.024
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“D’una banda, el 
termini màxim de 
les concessions 
vigents abans de 
la Llei de Costas 
de 1988 no es 
redueix a trenta 
anys per la Llei 
2/2013, sinó que 
es manté en els 
mateixos termes 
que va venir esta-
blert per aquella 
(Llei de Costas 
de 1988) (…) La 
Llei 2/2013 no ha 
vingut a ampliar 
aquest termini, 
sinó que el que 
contempla és que 
les que s’ator-
guin a partir d’ella 
puguin tenir com 
a termini màxim el 
de setanta-cinc (…) 

Senzillament, el que procedeix és diferenciar i tenir 
present que hi ha un termini màxim de durada de 
les concessions diferent per a les que es van atorgar 
abans de la Llei de Costas de 1988 i per a les quals 

podran ara atorgar-se després de la nova Llei 2/2013 
(…) el que sí que s’altera, per a les concessions ator-
gades abans de la Llei de Costas de 1988, és el ter-
mini màxim legalment previst per a la pròrroga de tals 
concessions, que passa de trenta a setanta-cinc anys”. 

No està de més agregar que l’acomodament en els 
principis constitucionals de la previsió legal sobre la 
pròrroga de les concessions (art. 2 de la Llei 2/2013) 
ha estat confirmat pel Tribunal Constitucional en la seva 
Sentència 233/2015, de 5 de novembre, on s’insisteix, 
a més, que arribat el moment de l’extinció de la con-
cessió, és l’Administració la que decideix sobre l’aixe-
cament o manteniment de les instal·lacions del port, 
sense que aquesta extinció impliqui necessàriament 
la recuperació de l’ús general del domini públic. 

Així, en vèncer la concessió, els ports no passen a 
ser de gestió pública, sinó que donen lloc al fet que 
l’Administració convoqui un concurs públic per a l’ator-
gament d’una nova concessió per un màxim i impro-
rrogable termini de 75 anys. 

Amb tot el que s’ha dit cal tenir present, que la nor-
mativa de costes té per objecte la regulació del «do-
mini públic marítim-terrestre estatal» (art. 1 de la Llei 
22/1988), per la qual cosa aquesta norma no pot afec-
tar les concessions que no se circumscriuen a l’àmbit 
marítim-terrestre estatal.

Aquest és el cas del domini portuari autonòmic 
emparat, d’una banda, per les previsions de l’art. 
148.1.6a de la nostra Constitució que habilita a les 
Comunitats Autònomes a assumir competències en 
matèries “dels ports de refugi, els ports (...) espor-
tius i, en general, els que no desenvolupin activitats 
comercials”, i per un altre, per les transferències de 
determinats ports i instal·lacions portuàries estatals 
a les Comunitats que es van dur a terme mitjançant 
els corresponents Reials decrets de traspassos en 
matèria de ports i, finalment, pel règim dels béns 
de domini públic marítim-terrestre adscrit a les Co-
munitats Autònomes en virtut del que es disposa 
en l’art. 49.1 de la Llei de Costas. En aquest precís 
àmbit és a la legislació autonòmica a la qual corres-
pon establir el règim jurídic de les concessions, 
terminis i sistema de pròrrogues de les mateixes 
(sense perjudici que la durada de les concessions 
que s’atorguin en els béns adscrits, incloses les 
pròrrogues, no podrà ser superior al termini màxim 
de vigència establert en la legislació estatal per a 
les concessions sobre domini públic portuari en els 
ports d’interès general). 

NO ESTÀ DE MÉS 
AFEGIR QUE 
L’ACOMODAMENT 
EN ELS PRINCIPIS 
CONSTITUCIONALS 
DE LA PREVISIÓ 
LEGAL SOBRE LA 
PRÒRROGA DE 
LES CONCESSIONS 
(ART. 2 DE LA LLEI 
2/2013) HA ESTAT 
CONFIRMAT 
PEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORATIVA

Particularment en el cas d’Etiòpia, vam haver d’impli-
car-nos de tal manera, que la nostra teòrica funció de 
mediació es va veure ràpidament superada, assu-
mint altres tasques i missions adreçades a suplir les 
carències de la seva administració i del sistema de 
protecció de menors. D’aquesta manera, també vam 
començar a desenvolupar projectes de cooperació en 
àmbits com l’educació, la salut i l’assistència social, 
molt focalitzats en la població infantil.

Paral·lelament, vam continuar acreditant-nos a més 
països: Senegal, Mali, Kazakhstan, Vietnam, Bulgària, 
Colòmbia i Bolívia, es van sumar als dos anteriors. 
També van seguir creixent, quantitativa i qualitativa-
ment, els projectes de cooperació al desenvolupament. 
Així, l’any 2011, per coherència i per separar les dues 
activitats, vam crear la Fundació IPI-COOPERACIÓ (IPI-
COOP), que és a través de la qual gestionem i imple-
mentem tots els projectes, amb l’excepció de l’adopció 
internacional, que continua en mans de l’associació.   

La Fundació IPI-COOP està formada i impulsada, en 
un percentatge molt significatiu, per famílies que han 
adoptat a través de l’associació. Són persones mot 
compromeses, a les que els uneix un vincle molt estret 
amb el país d’origen dels seus fills i filles. Segurament, 
aquesta base social, tan fidel i implicada, és un tret dis-
tintiu que potser ens diferencia d’altres ONG similars.

Els nostres projectes de cooperació sempre bus-
quen involucrar a les comunitats beneficiàries, fer-les 
partícips i sostenibles a mig i llarg termini. En aquest 
sentit, tenim molt clar que la sensibilització i el treball 
comunitari són tan o més importants que l’acció con-
creta que es vulgui implementar. 

I és que, en ple segle XXI, ens trobem amb molts paï-
sos on la societat encara no té assumit que un infant 
és un subjecte de dret. No oblidem que un nen no es 
pot defensar, no vota, no protesta i, sovint, ni tan sols 
es queixa. En conseqüència, un menor desprotegit és 
una falla intolerable del sistema que ens interpel·la a 
tots, independentment d’orígens i fronteres.

Santi Llensa 
Director de l’associació Iniciativa pro Infància (IPI) 
President de la Fundació IPI-COOP

IPI & IPI-COOP

L’any 2000 vam fundar amb un altre company una as-
sociació anomenada Iniciativa pro Infància (IPI). És una 
entitat sense ànim de lucre creada amb l’objectiu de 
protegir els drets dels infants en situació de risc. 

Inicialment, ens vam focalitzar en l’adopció inter-
nacional, com una mesura de protecció subsidiària, 
orientada a proveir d’uns pares estrangers a un infant 
desemparat, al que no ha estat possible trobar-li una 
família en el seu país d’origen. Per garantir la legalitat, 
la solvència professional i la transparència en la gestió 
d’un procés tan sensible i complex, l’any 2002 vam 
aconseguir l’acreditació com a Entitat Col·laboradora 
en l’Adopció Internacional, per part de la Generalitat 
de Catalunya. Tenint en compte les diverses vessants 
i necessitats que es presenten en un procediment 
d’adopció internacional, ja des del principi hem comp-
tat amb un equip multidisciplinari propi, que inclou 
advocats, psicòlegs i treballadors socials, a banda d’al-
tres professionals que també col·laboren d’una mane-
ra més puntual: pediatres, traductors, terapeutes...

Els dos primers països en els que vam desenvolupar 
la nostra tasca de mediació van ser Etiòpia i Costa 
d’Ivori. Ens vam trobar amb realitats molt dures, amb 
països mancats d’estructures adients, sense xarxa 
social, sense capacitació professional i amb adminis-
tracions poc sensibles als drets dels infants. Vam ser 
la primera organització espanyola a acreditar-nos en un 
país africà i, probablement, al principi no vam ser del 
tot conscients del repte que estàvem assumint. 



Amb la col·laboració de:

V o l u n t a r i a t  i c a b
d ’ a d v o c a t s  p e r  a  a d v o c a t s

V o l s  a j u d a r ?  N e c e s s i t e s  a j u d a ?  
S o m  c o m p a n y s .  S e m p r e  a  p r o p  t e u



MÓN  
FISCAL

Seccions

A TENIR EN COMPTE: IMPUGNACIÓ DEL VALOR 
CADASTRAL A TRAVÉS DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IBI 

L’Impost sobre Béns Immobles és un impost que es gestiona 
per part dels Ajuntaments de conformitat amb la informació 
que conté el Padró cadastral així com la resta de documents 
elaborats per la Direcció General del Cadastre.

La valoració cadastral dels immobles afecta a diferents impos-
tos com poden ser l’IRPF, l’Impost sobre el Patrimoni, la Plusvà-
lua Municipal o l’Impost sobre Béns Immobles; en aquest últim 
cas, el valor cadastral és el paràmetre principal que es té en 
compte per determinar la base imposable de l’IBI.

En conseqüència, és important que els titulars dels immobles o 
de drets sobre els immobles, manifestin la seva disconformitat 
amb la valoració cadastral en el moment temporal pertinent ja 
que en cas contrari, un cop passat el termini d’impugnació, la 
valoració quedarà ferma i no es podrà impugnar, ni directament, 
ni a través dels impostos que es poden veure afectats. 

La regla general determina que mitjançant la impugnació de la 
liquidació tributària, no procedeix discutir la incorrecció del valor 
cadastral, que ja va adquirir fermesa per no haver interposat 
recurs ni contra la Ponència de valors ni contra la notificació 
individualitzada del valor cadastral de l’immoble.

No obstant l’anterior, el Tribunal Suprem ha dictat la Sentència nº 
196/2019, de 19 de febrer de 2019 (recurs de cassació 128/2016), 
en la que determina que, excepcionalment, pot impugnar-se la va-
loració cadastral d’un immoble en el moment de la notificació de la 
liquidació de l’IBI, perquè es poden donar situacions excepcionals 

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

	

Esther Colls Borràs
Advocada
Col·legiada 25.110

que permetin que la regla general anterior, cedeixi davant principis 
superiors que en determinades situacions han de prevaldre.  

Anteriorment, el Tribunal Suprem, a la Sentència de 19 de no-
vembre de 2003, determinava que en els casos en que no va 
existir notificació prèvia dels valors cadastrals, resultava perti-
nent la impugnació del valor cadastral en el moment en que es 
produeix la notificació de la liquidació de l’IBI.

Però en aquest cas, la qüestió controvertida i resolta pel Tribu-
nal Suprem es centrava en la naturalesa d’una finca, que tot i 
que havia estat considerada per la pròpia Administració com a 
finca rústica, no s’havia modificat la seva situació legal, donant 
lloc a una liquidació d’IBI urbà improcedent.

Es evident que la determinació del valor cadastral es projecta a l’àmbit 
tributari, al constituir la base imposable de l’Impost, i la seva eficàcia 
s’allarga en el temps, però no pot restar inamovible quan existeixin 
situacions sobrevingudes o decisions judicials que puguin modificar 
la valoració. El Tribunal Suprem acaba concloent que, davant de situa-
cions excepcionals, el sistema general que distribueix les competèn-
cies entre gestió cadastral i gestió tributària ha de reinterpretar-se i no 
ser tan rígid per tal de que en seu de gestió tributària i impugnació de 
liquidacions, pugui examinar-se la conformitat jurídica de la valoració 
cadastral en la seva consideració de base imposable del gravamen. 

Conclou el Tribunal Suprem en aquest important pronunciament, que 
procedeix interpretar els articles 65 i 77.1 i 5 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004 i article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, en el sentit 
de que els mateixos no s’oposen ni obsten a que recorrent les liqui-
dacions de l’IBI i per obtenir la seva anul·lació, en supòsits en els que 
concorrin circumstàncies excepcionals sobrevingudes anàlogues o 
similars a les descrites anteriorment, el subjecte passiu pugui discutir 
el valor cadastral de l’immoble, la base imposable de l’impost, tot i la 
fermesa en via administrativa de la valoració cadastral. 

ALERTA FISCAL: NOVETATS CAMPANYA IRPF 2018 

D’acord amb el calendari fixat per l’Agència Tributària, la Campanya 
de la Renda i Patrimoni 2018, que va començar el 2 d’abril, acabarà el 
proper 1 de juliol.  No obstant, el termini finalitza el 26 de juny, per a les 
declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte. 

Com a novetats de tipus procedimental, destaquem les 2 següents:

• Que es generalitza el sistema d’autocorrecció de les declaracions, 
anomenat “VERIFICA” pel qual, els contribuents amb declaracions 
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a retornar que tinguin incidències que suposin una minoració de 
l’import de la devolució declarada puguin corregir a través de la Web 
de l’AEAT, la seva declaració amb la finalitat d’anticipar el cobrament 
de la devolució.  Aquest sistema d’autocorrecció es fa accedint amb 
certificat electrònic, o sistema Cl@vePIN, a la Seu electrònica de 
l’AEAT, concretament dins del Portal de Renda 2018, a l’apartat ano-
menat ”Servicio de tramitación borrador/declaración (Renta WEB)” i 
fent un clic a la opció VERIFICA (autocorrecció de declaracions). 

• Que desapareix la possibilitat d’obtenir la declaració i els seus 
corresponents documents d’ingrés o devolució en paper imprès 
generat a traves del Servei de tramitació de l’esborrany/decla-
ració de l’AEAT.  No obstant, per les declaracions amb resultat 
a ingressar respecte les que no es desitgi fer el pagament 
mitjançant domiciliació en compte, s’ofereix al contribuent la 
possibilitat d’obtenir una carta de pagament en el moment de 
la seva presentació que pot imprimir i que es podrà portar de 
forma presencial a l’entitat financera per poder fer el pagament 
de la mateixa. Pel que fa a la pròpia declaració de l’IRPF 2018, 
les novetats més destacables, són les següents:

1.- Exempció prestació maternitat o paternitat:  
Les prestacions de maternitat o paternitat rebudes de la Segu-
retat Social estan exemptes de l’IRPF per aplicació de l’article 
7.h) de la Llei de l’IRPF que s’ha modificat amb efectes pels 
exercicis no prescrits, conseqüència de la doctrina establerta 
per la sentència del Tribunal Suprem 1462/2018, de 3-10-2018 
(recurs de cassació 4483/2017).

2.- Exempció de 10.000 euros dels premis  
de determinades Loteries i apostes: 
Es declaren exemptes del gravamen especial del 20%, l’import de 
2.500 euros pels premis celebrats abans del 5-7-2018 i de 10.000 
euros pels premis celebrats amb posterioritat a aquesta data i fins el 
final de l’exercici 2018. 

3.- Activitats econòmiques en estimació directa.  
Despeses deduïbles: 
A partir de l’1 de gener 2018, es regulen les següents despeses: 
 
• Despeses de manutenció del contribuent que compleixin els 
següents requisits: que estiguin directament vinculades al des-
envolupament de la seva activitat econòmica, que la despesa es 
produeixi en establiments de restauració o hostaleria i que el paga-
ment quedi acreditat per mitjans electrònics. Aquestes despeses 
tenen el límit de 26,67 euros diaris, si es produeixen dins del terri-
tori nacional, i de 48,08 euros diaris, si es produeixen a l’estranger.       

• Despeses dels subministraments corresponents a la part de 
l’habitatge habitual que s’afecta a l’activitat econòmica: seran 
deduïbles les despeses dels subministres de l’habitatge, aigua, 
gas, electricitat, telefonia i internet, en el percentatge resultant 
d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats 

de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície 
total, a excepció de que es provi un percentatge superior.

4.- Deducció per inversions a Empreses de nova o recent creació: 
Amb efectes 1-1-2018 s’augmenta la base màxima de deducció 
de 50.000 euros a 60.000 euros, i s’incrementa el percentatge 
de deducció del 20% al 30%. 

5.- Deducció per maternitat: 
S’incrementa la deducció fins a 1.000 euros addicionals quan el 
contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el pe-
ríode impositiu despeses de custòdia del fill menor de 3 anys en 
guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

6.- Deducció per famílies nombroses i per  
cònjuge no separat legalment amb discapacitat:  
S’amplia la deducció per família nombrosa fins a 600 euros 
anuals, per cada un dels fills que formin part de la família nom-
brosa que excedeixi del número mínim de fills exigits perquè 
la citada família hagi adquirit la condició de família nombrosa 
de categoria general o especial.  La nova deducció addicional 
s’aplica a partir del mes d’agost del 2018. S’estableix una nova 
deducció pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, que 
no obtingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 
8.000 euros, ni generi el dret a les deduccions per descendents 
o ascendents amb discapacitat, que s’aplica a partir del mes 
d’agost del 2018.   

L’ADMINISTRACIÓ DIU:

Consulta Vinculant V0067-19, de 14 de gener de 2019. Si una Socie-
tat mercantil paga les quotes del Règim Especial de la Seguretat 
Social de Treballadors per compte pròpi o autònoms (RETA) del 
seu Administrador, aquestes quotes satisfetes per la Societat tin-
dran la consideració de retribució del treball en espècie, i per tant 
existeix la obligació d’efectuar un ingrés a compte de l’IRPF, que 
s’afegirà al valor de la renda en espècie, a excepció de que el seu 
import s’hagués repercutit al perceptor de la renda (d’acord amb 
l’article 43.2 de la Llei de l’IRPF).  En aquest cas l’import de les 
quotes del RETA tindran la consideració de despesa deduïble per 
la determinació dels rendiments nets del treball, per l’Administra-
dor, d’acord amb el previst a l’article 19.2.a) de la Llei de l’IRPF.  

Consulta Vinculant V2993-18, de 21 de Novembre de 2018. Quan 
es firma un contracte d’arres per la venda d’un immoble, però 
resulta que la venda es materialitza al següent exercici fiscal, la 
imputació temporal de l’import cobrat en concepte d’arres, que 
operen com entrega a compte i part del preu de la compravenda, 
s’ha de fer en el període impositiu en que tingui lloc l’alteració 
patrimonial, i considerant la quantia com un guany patrimonial a 
l’IRPF, la seva incidència a la liquidació de l’IRPF es produeix en el 
període impositiu en que es realitzi la transmissió de l’immoble, i 
no a l’exercici en que es reben les arres.   



EMILIO VICENTE BERLANGA, EXPRESIDENTE DE LA 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA  



Món Jurídic · #322 · Abril/Maig 2019 Entrevista a Emilio Vicente Berlanga 45

“La formación escolar de nuestro país no 
cuenta con nociones mínimas de derecho 
imprescindibles para la vida cotidiana.  

Es un vacío que urge corregir”

Texto y fotos: Roser Ripoll

Los que han compartido responsabilidades directi-
vas y de gobierno con usted destacan su prudencia, 
su sentido institucional y el sentido común de sus 
equilibradas intervenciones. ¿Coincide en que son 
sus mejores cualidades profesionales?
Si terceros lo dicen, serán verdad esa cualidades mías. A 
ellas añadiría una decidida voluntad de protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos ante la Adminis-
tración y la clara conciencia de que ésta ha de atender 
a los intereses públicos sujeta siempre al principio de 
legalidad. Con estos parámetros he procurado afrontar 
siempre los conflictos entre ciudadanos y poderes públi-
cos o de éstos entre si. 

Antes de asentarse en la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del TSJC pasó por órganos judiciales de las 
Islas Baleares, Cantabria, Valencia, San Sebastián, Gra-
nada, Vilanova i la Geltrú y Girona. ¿Qué recuerdo guar-
da de aquellos años y ciudades? ¿Destacaría alguno?
Todos esos destinos que enumera como desempeñados 
por mi como Juez de 1º instancia e instrucción, como 
Magistrado de lo Civil o como Magistrado de lo con-
tencioso administrativo me han enriquecido personal y 

Ha sido presidente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña durante 13 años. ¿Qué destacaría de esta 
estapa profesional?
No ha sido, desde luego, tarea fácil el desempeño de la 
presidencia de la sala de lo Contencioso administrativo de 
Cataluña durante casi tres lustros. Pero en los momentos 
más difíciles he contado siempre con el apoyo del resto 
de los Magistrados de la Sala. Y siempre he contado tam-
bién con el soporte y comprensión de la curia colegial de 
Barcelona. A unos y otros les doy las gracias por ello.

¿A qué cree que es debido que fuera reelegido hasta 
en tres ocasiones para este cargo?
Quizás porque la ausencia de otros Magistrados que pe-
ticionaran la referida presidencia de la Sala de Barcelona 
puso las cosas fáciles al pleno del Consejo General de 
Poder Judicial en las tres ocasiones en que procedió a 
designarme para la presidencia. Aunque, claro,la pregun-
tas serian otras: ¿Por qué no concurrieron otros peticio-
narios a la presidencia?, ¿Por qué a nadie le interesó la 
presidencia de la Sala de lo contencioso de Barcelona? 
Pero para estas incógnitas yo no tengo respuesta. 

Culminó recientemente su carrera judicial como presidente de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras 
ser reelegido hasta en tres ocasiones y habiéndose dedicado intensamente a la 

jurisdicción contencioso-administrativa desde 1985.  

Desde su ingreso en la carrera judicial, en 1973, ha pasado por distintos órganos 
judiciales de Inca (Baleares), Reinosa (Cantabria), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 

Xátiva (Valencia), San Sebastián, Girona y Granada. Asimismo,  ocupó el cargo 
de Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1985 y 1990.
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profesionalmente. Pero quizás más que otros los de 
Vilanova i la Geltrú y Xàtiva. 

En Vilanova i la Geltu nació mi hija Nuria. Había to-
mado posesión, lo recuerdo bien, de aquel Juzgado 
de primer Instancia e Instrucción (entonces único de 
todo el partido judicial de Vilanova) el día siguiente al 
entierro del dictador, de cuyo nombre no quiero acor-
darme. Allí viví los últimos estertores del franquismo. 
Mi pertenencia a Justicia Democrática, la asociación 

de jueces contraria a la dictadura, los contactos con 
la UMD (Unión militar democrática, los textos impre-
sos clandestinamente en Montserrat. Las huelgas de 
La Pirelli de Vilanova, los requerimientos de inhibi-
ción de los Juzgados de Orden Público...Y después 
el estallido de libertad de junio de 1977. Las primeras 
elecciones democráticas.

Guardo muy fresco el recuerdo de la llegada a la 
Junta electoral de zona, que como Juez de 1ª instan-

cia me tocó presidir y que tenía su sede en el propio 
Juzgado, ya con las primeras luces del día (estába-
mos en junio) de los últimos presidentes e integran-
tes de algunas mesas electorales, acompañados de 
los interventores de los partidos y protegidos todos 
ellos por una pareja de la Guardia civil. Todos agota-
dos, pero todos sonrientes. 

Después en Xàtiva pude disfrutar de una ciudad ale-
gre (aquellas primeras fiestas falleras de la democra-

cia, sin tabúes en la crítica política ) y confiada en la 
democracia. El referéndum aprobatorio de la Consti-
tución y, por fin, las primeras elecciones municipales 
en el 1979: el cambio radical en los Ayuntamientos 
de más de 40 pueblos de La costera y de La Vall d’Al-
baida,mi tierra materna. 

Sin embargo algo, desde la atalaya del Juzgado 
permitía otear que no todo era tan ilusionante como 
parecía...y vino el 23F, pero aquel triste episodio ya 

“No ha sido tarea fácil el desempeño de la presidencia 
de la sala de lo Contencioso administrativo de 

Cataluña durante casi tres lustros.”

La directora de Món Jurídic, Susana Ferrer, amb Emilio Vicente Berlanga, durant el decurs de l’entrevista.
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lo viví en Girona y en funciones de Juez de instruc-
ción de guardia...otra historia de la que prefiero no 
acordarme. 

¿Por qué se decantó por estudiar Derecho?
Quizás,en primer lugar por tradición familiar. Por línea 
materna me precedían hasta cinco generaciones de 
notarios valencianos, desde finales del siglo XVIII.. 
Pero lo que tenia claro es que en mi pueblo cordo-
bés, Aguilar de la Frontera -cabeza entonces, y ahora 
de un partido judicial- el papel del Juez de 1ª instan-
cia e instrucción era muy importante en la solución 
de los conflictos, en cambio el papel del Notario ( y 

eso que era vecino y amigo de casa ) me parecía más 
gris y de oficina. Mis años de Facultad en Granada, 
promoción 1963-1968 ( fin del SEU franquista, sindi-
cato democrático de estudiantes, ¨grises¨ y policías 
secretas en la Facultad) me confirmaron en la idea de 
que siendo Juez podría ayudar a cambiar las cosas, a 
acabar con aquel siniestro régimen. 

Si no se hubiese dedicado al Derecho, ¿qué pro-
fesión habría elegido?
La de historiador. Estudiar, investigar la historia del 
hombre y de la humanidad. Investigar en los archivos 
el cómo y el por qué venimos cometiendo los mis-
mos errores en ocasiones diversas. Tratar de mostrar-
me y mostrar a los demás la esperanza de evitar una 
nueva caída en las equivocaciones del pasado. Tarea 
difícil, cuasi homérica, pero necesaria. 

Aunque tal vez, entonces hubiera echado de menos 
una formación jurídica, necesaria también para inter-
pretar los hechos históricos. Desafortunadamente, 
en la formación escolar de nuestro país no se presta 
la atención debida a unos siquiera rudimentos de 
Derecho, imprescindibles para la vida cotidiana. Creo 
que es un vacío que urge corregir. 

¿De qué forma seguirá formando parte de su vida 
el Derecho, ahora que se ha jubilado?

Como un divertimento. Seguir la pista de las innova-
ciones legislativas desde su inicio. Comprobar como 
los diversos posicionamientos políticos, a la hora de 
la verdad y en cuanto al Derecho administrativo se 
trata, vienen a coincidir en las propuestas y solucio-
nes. Visualizar,desde la barrera, como se afrontan los 
nuevos desafíos del urbanismo y la ordenación del 
territorio,del derecho tributario, de las innovaciones 
tecnológicas, de las nuevas realidades contractuales, 
de las amenazas del cambio climático...

Todo eso cuando sabes que después no habrás de 
aplicar al caso concretos unas normativas (comunita-

rias, estatales, autonómicas, municipales ) muchas 
veces contradictorias y siempre lagunares... puede 
resultar muy divertido. 

¿Ahora que tiene más tiempo, qué le gusta 
hacer?
Viajes, música, bibliofilia. Viajar, conocer nuevos 
países y ciudades; redescubrir los ya conocidos, en-
contrar tiendas de libreros anticuarios, callejear, des-
cubrir que aquella tarde hay un concierto de cámara 
o una sesión de opera. Una verdadera felicidad.

¿Qué relación mantiene con el Colegio de la Abo-
gacía de Barcelona?
Han sido siempre francas y de colaboración. Y no 
solo con el Colegio de Barcelona, sino también con 
los del resto de Cataluña. Buena prueba de ello es el 
honor que ahora se me hace de esta entrevista para 
la revista colegial.

El ser andaluz, cordobés, en ningún momento me ha 
cerrado puertas, y si alguna me pareció estarlo en 
algún momento, me bastó empujarla para hallar que 
estaba solo entornada. En su día insistí a mi hijo para 
que, después de licenciarse en Derecho en la UB, se 
colegiara. Pero optó por su gran pasión: la música, 
que continua haciendo e interpretando como DJ, bajo 
el nombre de  ‘Undo’. 

“Mis años de Facultad en Granada me confirmaron 
en la idea de que siendo Juez podría ayudar a cambiar 

las cosas, a acabar con aquel siniestro régimen. ”



La pràctica de la criopreservació permet conservar un cos 
mitjançant la seva congelació amb la finalitat de recu-
perar-lo en el futur. S’està jugant a ser Déu amb aquesta 
tècnica? Es pot pretendre viure eternament?
EV: Personalment, crec que es tracta d’un pas més en la cursa 
d’una bona part del “pensament postmodern” per imposar-se 
a la natura, canviar el seu curs i desafiar els seus límits (front a 
tots aquells que, com jo mateix, i ja sigui per raons de creença 
religiosa,  o de convicció ètica  de respecte envers el nostre 
món i els seus integrants  -entre els quals, en primer lloc els 
éssers humans com subjectes de dignitat inviolable, però no 
els únics-, creiem que existeixen límits infranquejables, o que 
seria prudent no ultrapassar.

Penso que no es tracta tant de “jugar a ser Déu”, com de 
situar, com a valor suprem, el “poder” o  el “control” de la 
ciència i de la tecnologia sobre la natura i tots els éssers que hi 
conviuen.

Realment, se’m fa difícil d’acceptar la hipòtesi d’una vida física, 
corporal, material i orgànica, que fos “eterna”.

Cosa diferent és aspirar a millorar l’esperança cronològica de la 
vida i encara més, d’una vida suportable amb qualitat.

Però aquesta és, per a mi, una esperança compartida i solidària, 
per tal que, amb una bona política sanitària, especialment per 
part dels recursos públics, arribi a tothom; pel que diré després, 
no comparteixo la mentalitat de què això, que requereix una forta 
inversió econòmica, arribi només als que, per la seva fortuna ho 
puguin fer, mitjançant empreses privades amb ànim especulatiu.

LE: És raonable que la ciència i la medicina s’orientin a resoldre 
problemes, independentment de si aquests problemes es 
poden resoldre de forma espontània o no. Moltes de les tèc-
niques biològiques i mèdiques poden arribar a resoldre situaci-

CARA
En aquest Cara a Cara contraposem dues maneres d’entendre la Crionització –una pràctica que consisteix a congelar 
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ons que espontàniament no es podrien resoldre. Per exemple, 
actualment, un embrió pot estar criopreservat durant 18 anys i 
després conduir a un embaràs on el nadó que neixi serà 18 anys 
més jove del que hauria estat espontàniament; es podria dir que 
la ciència va avançant i encara que no sigui totpoderosa (no sigui 
Déu), tampoc té per què limitar-se al que succeeix espontàni-
ament a la natura. Aquesta tècnica en concret, potser, podria 
contribuir a allargar la vida però no assegura la immortalitat.

La crionització hauria de ser una alternativa més que 
s’obre en morir?
EV: No crec que es pugui presentar o oferir com “alternativa” 
a la mort, ni que s’equipari al mantenint d’una vida  simple-
ment “vegetativa” o assistida, que podria ser  més admissible, 
tot i que també planteja importants problemes ètics i jurídics.

LE: Sí.

La crionització a Espanya no és legal. Tant aquesta pràctica 
com l’eutanàsia, plantegen problemes d’ordre ètic-moral 
i religiós que afecten directament l’esfera més íntima de 
les persones. Quina legitimitat tenen els Estats per pro-
hibir-les mitjançant les lleis si el cost que generen l’assu-
meix el propi individu? No es coarta així la llibertat dels 
ciutadans? Hauria de ser possible fer-la si una persona ho 
estableix en el seu testament legal?
EV: Per les raons de fons que he manifestat, estic d’acord en 
què la llei impedeixi la tècnica de la criopreservació.

LE: Entenc que sí, que els Estats haurien de respectar les 
opcions individuals que no són perjudicials per al conjunt de 
les persones. I que aquest és el cas de la criopreservació hu-
mana, que és una opció raonable i que afavoreix, entre altres 
aspectes, els avenços científics. En alguns casos la criopreser-
vació podria ser una alternativa a l’eutanàsia, ja que suposaria 
l’eliminació del dolor i potser la possibilitat que, en el futur, es 

CARA
PARTIDARIS I DETRACTORS DE LA CRIONITZACIÓ
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s’imposa com “càrrega hereditària”, es podria reduir o anul·lar  
per inoficiositat legitimària? En definitiva, múltiples conflictes 
de naturalesa técnico-jurídica, i massa incertesa científico-bi-
ológica, però encara més, gravíssims dubtes ètics, fan que 
m’inclini a rebutjar la seva “legalització”, i a pensar que, en un 
cas com el descrit, la justícia espanyola no ho hauria autoritzat.

LE: Desconec què és el que hauria passat a Espanya. L’actua-
ció del jutge a Anglaterra em sembla excel·lent, en valorar que 
la nena feia unes peticions raonables. Crec que aquest cas va 
sortir a la premsa pel fet que es tractava d’una menor i amb 
un desacord entre els pares, però a Anglaterra és freqüent i 
completament normal que es criopreserven persones adultes 
que ho hagin demanat.

La crionització no és barata. Es parla de més de 200.000€. 
Aquesta pràctica pot portar a que moltes persones siguin 
estafades?
EV: Finalment, pel que fa als costos, em permeto dues reflexi-
ons: la primera, que pot donar lloc a abusos per les dificultats 
en regular els drets dels contractants, i el risc d’aparició d’em-
preses amb finalitat estrictament de guany econòmic amb 
nul·la perspectiva ètica.

I la segona, que, davant de costos tan elevats, limitar-se a dir: 
“si és una despesa privada, que se la pagui el que vulgui i 
pugui”, és allunyar-se del principi  de la funció social de la pro-
pietat i dels béns materials, obrint encara més bretxes entre 
allò públic i allò privat, captant més inversió per a la empresa 
privada i desincentivant financiació per a polítiques sanitàries 
i d’investigació  científica  per a utilitat  i en benefici del “bé 
públic o comú”, com serien la millor assistència i qualitat de 
vida per a les persones que, vulguem o no, seguirem sent 
finites i mortals.

LE: Espero i desitjo que no sigui així. La criopreservació huma-
na en el món és encara molt minoritària i requereix importants 
esforços de les persones que treballen o col·laboren en la 
seva implantació i que en molts casos actuen i han actuat de 
forma molt generosa. És important que s’estableixin els controls 
pertinents per evitar estafes i que hi hagi una informació clara de 
les limitacions que té, per exemple, que encara no s’ha aconse-
guit revertir i que la possibilitat que es pugui fer en el futur depèn 
dels avenços científics que puguin produir-se i per tant, no es 
poden donar garanties que en el futur es podrà arribar a fer.

Els costos poden variar de forma important, depenent de les 
entitats, de les cures inicials, de la proximitat, etc.

pogués revertir la criopreservació i les causes que motiva-
ven el desig de l’eutanàsia.

Quan el pacient mor…els seus drets desapareixen?
EV: Però a més, tampoc veig viable aquesta tècnica de 
conservació, per raons més pràctiques: evitar litigis, com el 
del cas d’Anglaterra que s’ha descrit i  sobre tot, la tendència  
a deixar en mans dels jutges la solució de conflictes molt 
íntims, personals o familiars, que som incapaços de resoldre 
per nosaltres  mateixos. “Sona” l’expressió “judicialització 
excessiva dels conlictes “ que tant sovint sentim ara a casa 
nostra?

LE: Actualment són molt pocs els drets que es respecten de 
la persona que mor, (el testament podria ser un exemple). 
Es dona per segur que la mort és un fet irreversible ja que es 
considera que no té molt de sentit el manteniment dels seus 
drets. La criopreservació crea una situació diferent, atès que 
s’aspira a què en el futur es pugui revertir i tornar a la vida. En 
aquests moments en què encara no s’ha aconseguit revertir 
cap cas, pot ser controvertit el com s’ha d’actuar. Resulta 
evident que si s’aconseguís la reversibilitat, llavors la criopre-
servació no podria considerar-se com una mort, sinó com un 
estat de suspensió del procés vital, de manera similar a com 
seria actualment un cas de coma profund o d’anestèsia.

L’any 2016, una nena anglesa de 14 anys amb càncer 
terminal va guanyar poc abans de la seva mort una 
batalla legal per preservar el seu cos congelat per tal de 
trobar algun dia un tractament per curar-se. Després del 
desacord dels pares davant tal idea es va recórrer als tri-
bunals perquè aquests decidissin. Creu que a Espanya un 
jutge hagués resolt de la mateixa manera?
EV: Pel que fa al cost d’aquesta tècnica  i a la voluntat de sot-
metre-s’hi, cal plantejar, en primer lloc , si es decideix en vida, 
el seu encaix amb la figura de l’objecte del contracte, o, si es 
fa  via testament, amb la categoria de drets personalíssims 
susceptibles de transmissió “mortis causa”.

La quantitat de conflictes que es podrien generar seria  molt 
gran, i per resoldre-ho només veig dues vies: o una llei molt 
restrictiva, o, una vegada més, traslladar les diferencies a l’àm-
bit jurisdiccional .

Per posar només uns exemples: si es un contracte amb una 
empresa o centre medico-tecnològic...Quina durada té? Eter-
na, infinita, indefinida? Un marmessor o familiar del “difunt 
“ podria instar la resolució? I si és per testament i el cost 
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dret laboral i recursos humans, família i successions, compliance, 
fiscal, negocis, advocacia penal, societat de la informació, 

propietat industrial i intel·lectual, immobiliari, processal civil, 
mediació i resolució de conflictes, i les novetats per 
a aquest any en matèries de dret de l’esport i consum
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“Reforma horària: l’advocacia 
té un repte com a sector”

Entrevista: Roser Ripoll

teletreball. En els països mediterranis ens socialitzem 
a la feina, aprofitem per parlar amb els companys de 
temes d’actualitat. En canvi, en altres països se soci-
alitzen fora de la feina. Des de fa 60 anys, les nostres 
jornades laborals van dues hores tard. No s’han perdut 
de cop, sinó gradualment. L’origen cal situar-lo en la 
pluriocupació i les hores extres que es van generalitzar 
durant el “desarrollismo”. L’ideal de comprar un pis, un 
cotxe, que els fills poguessin estudiar, la introducció del 
consumisme, etc; va portar moltes persones (sobretot 
homes) a buscar una segona ocupació o a fer hores 
extres. Això va endarrerir l’hora d’arribada a casa i del 
sopar fins a les 9 o les 10 de la nit. També vam passar 
de dinar a la 1 a dinar a les 3. Cal corregir tot això.

Quins són els principals beneficis que aportaria la 
seva implantació?
D’entrada, millor salut, seguint per una major dispo-
nibilitat de temps de lliure disposició. Les dones po-
drien tenir una vida de més qualitat, ara són les més 
medicades i estressades del nostre entorn. En ter-
mes generals, també ajudaria a equilibrar la piràmide 
poblacional, que és clau per a la nostra economia. I 
per descomptat millorar la qualitat de la nostra de-
mocràcia ja que necessitem que la ciutadania tingui 
temps per a ocupar-se de les qüestions públiques, 
cosa que ara no és possible amb aquests horaris. Els 
horaris condicionen moltes coses de la nostra vida 
quotidiana, la seva reorganització podria contribuir a 
millorar molts aspectes. 

És un dels impulsors de la reforma horària. En què 
consisteix aquest projecte?
La Iniciativa per a la Reforma Horària va néixer el 
2014 i va finalitzar els seus treballs el 2018. El seu 
origen tenia com a objectiu sumar els coneixements 
de diverses disciplines (sociòlegs, economistes, 
metges, cronobiòlegs, treballòlegs, etc.) amb l’ob-
jectiu d’incidir en la reforma dels horaris de manera 
que s’assoleixi l’adaptació a uns temps més humans 
i cívics en el marc de l’impuls de les transformaci-
ons de la Catalunya que ve. Cal consolidar el factor 
temps com a variable rellevant en la recerca d’equi-
tat i benestar. Els 3 grans reptes que tenim són: 1) 
Recuperar les dues hores de desfasament horari en 
relació a la resta del món. 2) Impulsar una nova cul-
tura del temps a les organitzacions a favor de models 
més eficients i productius i 3) Recuperar el fus horari 
GMT que ens correspon per situació geogràfica.

Tenir un horari diferent al de la majoria de ciutats i ciu-
tadans d’Europa perjudica als ciutadans espanyols?
Estar al fus horari de Berlín, enlloc del britànic, su-
posa un minso estalvi energètic i genera situacions 
d’estrès i adaptació cada cop que hi ha un ajustament 
horari. El tema del fus horari, tanmateix, no és el més 
important. El realment rellevant és que en la segona 
part del segle XX, el nostre país no ha fet els deures. 
Valorem molt les hores que passem a la feina i no tant 
el que en fem. En canvi, els països avançats han optat 
per la via de la flexibilitat, l’avaluació del rendiment i el 

Món Jurídic ha volgut parlar amb Fabian Mohedano, un dels promotors de la 
Iniciativa per a la Reforma Horària, per tal de conèixer més detalls sobre aquest 
projecte que té com a objectiu reordenar els horaris i que té el punt de mira en 
l’any 2025. Amb ell sabrem més detalls i en quina fase està aquesta iniciativa.
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L’objectiu de la reforma horària està marcat per al 
2025. En quina fase es troben ara?
Des que vam començar 2014 han passat moltes 
coses en relació a la reforma horària, el principal és 
que el Pacte per a la Reforma Horària ja és una rea-
litat. El 17 de juliol de 2017 cent-deu organitzacions 
van signar el Pacte per a la Reforma Horària, amb la 
presència del president de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquesta signatura representa l’impuls d’una 
nova política pública que ens ha d’ajudar a recuperar 
uns horaris que ens eren propis fa quatre dècades, 
adaptats a la realitat del segle XXI. S’estan activant 
mesures des dels departaments de la Generalitat, 
també des dels propis municipis. El gran canvi ha 
de venir del teixit productiu, a qui cal acompanyar, 
aconsellar, fer pedagogia, demostrar que el benefi-
ci pot ser major amb una organització més flexible. 

No hi ha cap reforma política perfecta. Vivim en un 
món cada cop més plural, més divers, en definiti-
va, més complex. Això vol dir que no hi ha fórmu-
les úniques ni màgiques. Això no vol dir que no es 
puguin corregir algunes qüestions com és el cas de 
la que parlem.

Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions 
i actors socials i culturals...Quins impediments s’es-
tan trobant per a la seva aplicació?
Tots els sectors ens diuen el mateix: canviarien si ho 
fes abans un altre sector. Ningú vol ser el primer. Els 
horaris d’organitzacions, col·legis, comerços, mitjans 
de comunicació estan interrelacionats. És molt difícil 
canviar a cop de decret (per sort no som Corea del 
Nord) a través d’un dia en què canviï tot de manera 
sincronitzada (com el dia que va implantar-se l’eu-
ro). És la concertació social dels agents que poden 
accelerar el procés de canvi: món del treball, adminis-
tració, centres educatius, comerç, etc. Catalunya no 
té competències per legislar en matèria laboral i els 
horaris comercials immersos en un debat intermina-
ble davant la legislació bàsica estatal, que interfereix 
sobre el model de comerç català. Una bona pista és 
l’Acord Interprofessional de Catalunya, els seus apar-
tats sobre reforma horària són molt potents. Ara cal 
baixar-los als convenis i acord d’empresa.

En sectors que tenen jornades molt llargues de tre-
ball com l’advocacia, és possible també aplicar la 
reforma horària?
Cal també un canvi de cultura per reformar els ho-
raris dels àpats, ajustar-los més al cicle solar dels 
caçadors-recol·lectors. Les persones convindria 
que esmorzessin a casa, abans d’arribar al despatx 
i substituir l’hora on ara s’està esmorzant pel dinar. 
A les 9 del matí a Europa està treballant el 80% 
de la força laboral. A Espanya aquest percentatge 
no s’assoleix fins les 11. Això contribueix a la baixa 
productivitat, donat que de 9 a 12 són les hores on 
el cervell i el cos poden prendre les millors deci-
sions del dia, segons la cronobiologia. Cal eradi-
car l’aturada de dues hores al migdia, molt estesa 
entre despatxos i consultores. Hi ha despatxos que 
han canviat el xip i ja funcionen d’una altra manera. 

Estaria bé que, des del Col·legi es fes una recollida 
de bones pràctiques en aquest sentit. Ajudaria a fer 
de taca d’oli entre els més conservadors. Si no ho 
fem ara, ho faran els millennials quan governin les 
firmes. Si no els hi fan cas, crearan de noves, en 
entorns més flexibles i saludables.

Quin paper considera que hauria de tenir l’advo-
cacia en aquest projecte? 
Els horaris dels judicis podrien tenir la clau per im-
pulsar el canvi. Possiblement una reorganització dels 
horaris dels jutjats permetria que l’advocacia s’adap-
tés. Ho hem parlat amb el Consell de l’Advocacia Ca-
talana vàries vegades. No en va, el CICAC va signar 
el Pacte per la Reforma Horària. Estaria molt bé que 
l’ICAB fes formacions, debats, etc., per impulsar el 
canvi als despatxos. 

Cal una nova cultura del temps on les organitzacions 
han de ser el principal accelerador d’un triple canvi: 
a) hàbits personals: desenvolupament de compe-
tències orientades al bon ús del temps; b) cultura 
organitzativa: direcció per objectius, compactació de 
la jornada, flexibilitat horària, accés als permisos, te-
letreball i c) organització de la societat: respecte pel 
descans i la son, canvi dels horaris dels àpats. Teniu 
un repte com a sector.

“Cal consolidar el factor temps com a variable 
rellevant en la recerca d’equitat i benestar”
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Coco Chanel va revolucionar el món de la 
moda a principis del segle XX. La dissenya-
dora francesa d’alta costura va crear models 
pràctics, simples i funcionals que van trencar 
amb vestimentes com les cotilles o els ves-

tits molt pomposos. El seu estil senzill la va catapultar a 
la fama. I des d’aquesta talaia va aprofitar per a difondre 
la seva particular filosofia de vida. En la seva opinió, la 
qual cosa feia que una dona fora única no era la roba 
sinó la seva personalitat. “No és l’aparença, és l’essèn-
cia” repetia a tot aquell que la volgués escoltar. 

Això mateix ha vingut a dir el Tribunal Constitucional 
en la seva sentència del novembre passat que salva la 
cassació autonòmica en l’ordre contenciós-administratiu 
(“C-A”) (STC de 29.11.2018). El TC lamenta la incertesa 
que han generat les deficiències de la seva regulació, 
però entén que aquesta situació no travessa la línia ver-
mella de la inconstitucionalitat. Bàsicament, el TC entén 
que la regulació d’aquest recurs és pobre, però que 
l’actual organització dels TSJ els permet assumir la mis-
sió encomanada pel legislador. Malgrat l’aparença d’una 
regulació inconclusa, l’essència del recurs està present 
en la llei. No és l’aparença, és l’essència.

La reforma de la Llei de jurisdicció C-A de 2015 va intro-
duir un nou sistema de cassació, basat exclusivament 
en l’interès cassacional objectiu. La cassació davant el 
Tribunal Suprem quedava ben regulada, però la cassació 

autonòmica no. L’art. 86.3 de la llei reconeixia el recurs 
fundat en infracció de normes autonòmiques i atribuïa la 
seva resolució a una secció especial de la sala conten-
ciosa administrativa dels TSJ. Però, per un descuit del 
legislador, la llei no va desenvolupar la seva regulació. 
El recurs naixia orfe de procediment i objecte i sense 
regles per a la formació de la secció especial.

Com és normal, aquesta anomalia va deixar perplexos 
als Tribunals Superiors de Justícia. La reunió dels pre-
sidents d’aquestes Salas no va permetre arribar a un 
acord unitari, així que cadascú va fer de la seva capa 
una casaca. 

El TSJ de Catalunya ha establert que pot interposar-se 
recurs de cassació autonòmic enfront de les sentències 
dictades en única instància pels jutjats contenciosos ad-
ministratius que presentin interès cassacional objectiu. 
No obstant això, sosté que no cap aquest recurs enfront 
de les resolucions dictades per les sales dels TSJ. L’argu-
ment de fons és que cap secció del TSJ és superior a les 
altres. De fet, no tindria sentit que una “secció especial” 
(generalista) revisés el criteri jurídic fixat per les diferents 
seccions especialitzades. 

En una línia similar es mouen els TSJ d’Extremadura i 
La Rioja, que han declarat la inexistència del recurs de 
cassació autonòmica enfront de les sentències de les 
seves sales. 

LA NUESA DE LA 
CASSACIÓ AUTONÒMICA
Anàlisi del contingut de la Sentència de 29 de novembre de 2018 que desestimà la 
qüestió d’ inconstitucionalitat plantejada per la Sala del Contenciós-administratiu 
del TSJ de Castilla-La Mancha contra determinats preceptes que regulen el recurs de 
cassació fundat en infracció de normes autonòmiques. 

Pablo Franquet  
Col·legiat 28.402
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En l’altre extrem es troben els TSJ més “garantistes”: As-
túries, Cantàbria i Aragó. Aquests van admetre sense ma-
jors problemes que cap la cassació autonòmica enfront de 
tota mena de sentències i que, com a procediment, havien 
d’aplicar-se per analogia les regles del recurs estatal.

En el mitjà es trobaria el bloc majoritari (anomenem-li 
possibilista), liderat des del primer moment pel TSJ de 
Madrid. Aquests tribunals admeten plenament la cassació 
autonòmica respecte a les sentències dictades en única 
instància pels jutjats C-A en els mateixos supòsits esta-
blerts en la regulació del recurs de cassació estatal davant 
el Tribunal Suprem. A més, admeten que és possible 
recórrer en cassació les resolucions de la sala C-A del TSJ 
quan existeixin criteris contradictoris entre sentències 
de la pròpia sala. És a dir, admeten la cassació enfront 
d’aquestes resolucions, però restringeixen l’apreciació de 
l’interès cassacional objectiu a les situacions en les quals 
resulta necessària la unificació de doctrina.

En aquest context 
jurisprudencial, la 
cassació autonò-
mica es presenta 
com un recurs 
asimètric i sense 
regulació real. Els 
ciutadans tenen 
major o menor 
accés a la cassa-
ció en funció de 
la seva comunitat 
de residència. Per 
això, la sentència 
del Tribunal Cons-
titucional s’espe-
rava com a aigua 
de maig. I la seva 
fonamentació, en-
cara que no és tot 
el contundent que 
alguns haguéssim 
desitjat, marca el 
camí per a sortir 
del laberint.

El tribunal de Castilla-la Mancha va plantejar una qüestió 
d’inconstitucionalitat sobre la base que la regulació de la 
cassació autonòmica vulnerava la Constitució en diver-
sos punts. Jo em centraré en els dos primers: (i) consi-
derava que la llei mancava del rang de llei orgànica exigit 
per a crear una secció especial dins del TSJ i (ii) que les 
deficiències en la regulació vulneraven el principi de se-

guretat jurídica. En particular, l’escrit del TSJ retreia, de 
forma metafòrica, que “la institució creada apareix nua, 
sense la vestidura necessària”. 

No obstant això, el Tribunal Constitucional rebutja tots 
els arguments d’inconstitucionalitat. Respecte al primer 
retret, el TC declara que la “secció especial” que ha de 
resoldre el recurs de cassació autonòmic no és un nou 
“òrgan” judicial, sinó una mera divisió funcional de la 
sala del TSJ ja existent. En conseqüència, no operaria la 
reserva de llei orgànica.

Respecte al segon retret, el Constitucional entén que les 
àmplies llacunes de la llei generen problemes interpre-
tatius, però no presenten el “alt grau d’indeterminació” 
que exigeix la doctrina del tribunal per a generar insegu-
retat jurídica. I el tribunal afegeix que aquestes llacunes 
poden suplir-se mitjançant l’analogia i la integració amb 
altres normes de l’ordenament. 

Però per a mi, el passatge més interessant de la sentència 
és el que validar el raonament de l’advocat de l’Estat que 
afirma que l’art. 86.3 LJCA és “susceptible d’interpreta-
ció harmònica amb la regulació (…) del recurs de cassació 
davant el Tribunal Suprem; preceptes que podran aplicar-se 
‘mutatis mutandis’ al recurs de cassació per vulneració de 
normativa autonòmica”. El raonament del TC avala les línies 
seguides pel bloc garantista i el possibilista (amb perdó de 
l’expressió). Diu tot el que pot dir per a no sortir de l’esfera 
constitucional i ficar-se en la legalitat ordinària. 

Al contrari que en la rondalla de Andersen, el Tribunal 
Constitucional diu que aquí l’emperador no està nu. 
Almenys, no del tot. És veritat que el seu vestit nou és 
garrepa en tela i abusa innecessàriament de les trans-
parències. Però, com bé sap Coco Chanel, no són ne-
cessaris els teixits pomposos perquè un vestit compleixi 
la seva funció. La pell també pot ser alta costura.

El pronunciament del Tribunal Constitucional hauria de fer 
reflexionar al TSJ de Catalunya i als altres que no veien 
possible que la cassació autonòmica aixequés el vol. 

“Si vas néixer sense ales, no facis res per a evitar que 
creixin”, va dir la modista francesa en una altra de les 
seves cites més cèlebres. Per una anomalia en la tramita-
ció de la llei, la cassació autonòmica va néixer sense ales. 
Però la majoria dels TSJ estan permetent que creixin. 
El més raonable seria que nostre TSJ modifiqués el seu 
criteri. A l’espera que el legislador rectifiqui el seu error, 
la llei actual conté els elements mínims necessaris per a 
reconèixer l’existència de la cassació enfront de les sen-
tències dels TSJ. No és l’aparença, és l’essència. 

EN LA PRÀCTICA, 
AQUEST EMBOLIC 
IMPLICA QUE A 
CATALUNYA NO 
POT INTERPOSAR-
SE UN RECURS 
DE CASSACIÓ 
AUTONÒMIC 
EN MATÈRIA 
CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIVA 
I EN ALTRES 
COMUNITATS SÍ



E l segundo Congreso de Consumo de la Abo-
gacía celebrado el pasado mes de marzo -días 
14 y 15- fue organizado por la Sección de 
Consumo del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona, el Ilustre Colegio de Aboga-

dos de Madrid y la Asociación Española de Derecho de 
Consumo, contando con la participación de veintidós po-
nentes que ilustraron a más de trescientos congresistas 
sobre distintos temas de actualidad en la materia. 

Tanto la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Barcelona, Mª Eugènia Gay Rosell, como el decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María 
Alonso Puig, y el presidente de la asociación Española 
de Derecho de Consumo, Eugenio Ribón Seisdedos, 
destacaron en la inauguración la especial ilusión con la 
que se había organizado el Congreso, por primera vez 
de forma conjunta entre las tres instituciones, sinóni-
mo de unión, trabajo y entendimiento mutuo.

De la primera ponencia, relativa a la resolución ex-
trajudicial del conflicto en materia de contratación 
financiera, se destacó la necesidad de crear urgente-
mente la “entidad única” dada la desidia del legisla-
dor, quien después de diez meses desde la entrada 
en vigor de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la 
que se incorporó al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la reso-
lución alternativa de litigios en materia de consumo, 
todavía no la había creado ni existía ninguna ley que 
lo estuviera gestionando. 

Posteriormente se trató el tema de la defensa de la 
competencia y protección de los consumidores, que 
se enfocó desde el punto de vista de la información 
privilegiada de las entidades, alertándose que nunca 
bajo la apariencia de tantos derechos el consumidor 
había estado tan desprotegido, siendo la Comisión Na-
cional de Mercados y la Competencia la primera auto-
ridad nacional que contaba con un registro de lobbies 
en el que se detallaba de qué tipo se trataba y cómo 
influían en las decisiones de los usuarios.

En la tercera ponencia, sobre los aspectos procesales 
de la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario, 
se señaló la actuación tardía de nuestro legislador, 
apercibido bajo propuesta de sanción por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, para que no demo-
rara más la transposición de Directiva 2014/17/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito celebrados con 
los consumidores para bienes inmuebles de uso resi-
dencial. El 16 de marzo de 2019 tuvo lugar la publica-
ción de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 
los Contratos de Crédito Inmobiliario. 

Las conferencias referentes a cierre de negocio y con-
tratos vinculados: iDental, la historia se repite y acciones 
del Banco Popular, fueron ambas de contenido eminen-
temente práctico, instruyendo sobre el tipo de accio-
nes a ejercitar y la documentación necesaria a aportar 
al procedimiento judicial. La quinta ponencia, trató el 
mercado de las tarjetas de crédito, destacándose la 

CRÓNICA DEL SEGUNDO 
CONGRESO DE CONSUMO 
DE LA ABOGACÍA

Silvia Masero 
Col·legiada 43.180
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gran litigiosidad que se estaba creando en este campo, 
haciendo referencia a que a 5 de marzo de 2019 la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores había recibido 394 
reclamaciones sobre tarjetas de crédito. 

La tecnología y la contratación en masa invitaron a 
tratar los requisitos formales en la contratación elec-
trónica en la sexta ponencia, siendo necesaria la acredi-
tación de haber puesto a disposición del consumidor la 
información precontractual y la emisión de la manifesta-
ción de la voluntad en un soporte duradero.  Sin lugar a 
dudas, destacada fue la ponencia relativa al valor de la 
transparencia por el homenajeado Magistrado Francis-
co Javier Orduña Moreno, quien recibió en el Congreso 
el premio a la protección del consumidor. El ponente 
señaló que la sociedad actual estaba en cambio cons-
tante, tanto de valores como de paradigma, teniendo 
dichos cambios su voz en los votos particulares de las 
sentencias del Tribunal Supremo, que permitían iniciar 
un debate enfocado al cambio. Aseveró que había que 
entender la transparencia como un valor transversal, 
que como tal no aparecía en ninguna ley, pero que 
debía ser un principio general de derecho y para ello 
hacía falta un impulso normativo del legislador que 
regulara mejor el cambio donde se premiaran ese tipo 
de interpretaciones. 

Destacar la participación por, primera vez, de la fiscalía 
en un Congreso de Consumo, donde se insistió en que 
dicha institución cada vez está más involucrada en la 
materia después de que se viera aclarada su legitima-
ción. Sin embargo, se concluyó que, pese a los esfuer-
zos de la fiscalía, no se disponían de procedimientos 
verdaderamente eficaces para los consumidores.

En la ponencia sobre incumplimientos y deudas ge-
neradas en la contratación telefónica se habló sobre 
la conflictividad que presentaba la inexistencia de un 
contrato que regulara las relaciones entre las partes y 
los efectos de lo anterior en el ámbito jurisdiccional. 
De especial relevancia practica fue la ponencia relativa 
a la Ley de Segunda Oportunidad, donde se analizó 
un supuesto de hecho y la redacción de documentos, 
destacándose la existencia de un grupo especializado 
en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona que 
estudia la materia y realiza actividades para facilitar su 
ejecución, dado el desconocimiento del mecanismo 
por la mayoría de la ciudadanía y los propios letrados, 
aplaudiendo como colegiada dicha iniciativa. 

En relación a la última ponencia, sobre transporte 
aéreo, se hizo referencia a la cuestión prejudicial ele-
vada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por 
Auto de 3 de diciembre, de 2018, para que se aclare 
qué tipo de indemnización debe recibir el usuario en 
caso de pérdida del equipaje, al tratarse de un incum-
plimiento grave, siendo un hecho que demostraba que 
los jueces españoles estaban completamente involu-
crados en la defensa de los derechos de los consumi-
dores en todos los ámbitos del derecho.

Con la intervención de Alicia Menéndez González, 
subdirectora General de Arbitraje y Derechos del 
Consumidor de la Dirección General de Consumo, 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se 
dio por clausurado el segundo Congreso de Consumo, 
con la presentación de las conclusiones que reafirma-
ron el compromiso y solidaridad de la Abogacía con 
los consumidores. 



GRUP DE  
L’ADVOCACIA JOVE

Seccions

Quan considerem que el món jurídic és 
sexista hem de ser conscients de la relle-
vància d’aquesta afirmació, que transcen-
deix qualsevol altre àmbit professional en 
les seves conseqüències socials.

La medicina, l’arquitectura, l’art o l’enginyeria tenen 
un paper important en la transformació d’una soci-
etat, però el Dret és qui, mitjançant el llenguatge, 
interpreta i posa per escrit les normes de convivència. 
Alhora, el llenguatge és la base de l’estructura mental 
que configura el pensament. Des de la redacció d’una 

norma fins a l’elaboració d’una sentència, el nostre és 
un sector on cada paraula compta. 

El llenguatge jurídic és un llenguatge tècnic, però 
l’expressió de les normes que el conformen es duu 
a terme a través del llenguatge natural perquè sigui 
comprensible als seus subjectes normatius. Per tant, 
en pateix les seves limitacions, entre les que trobem 
el sexisme lingüístic: l’ús d’un llenguatge discrimina-
tori en termes de gènere, conseqüència d’un model 
antropològic parcial, denominat androcentrisme, que 
pren l’home com a representant de la humanitat. 

Carolina Martínez Arroyo 
Col·legiada 38.866

SOBRE EL CARÀCTER 
DISCRIMINATORI DEL 
LLENGUATGE JURÍDIC  
EN TERMES DE GÈNERE
“Si el pensament corromp el llenguatge,  
el llenguatge també pot corrompre el pensament”
George Orwell
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Evitar i/o eliminar els continguts discriminatoris a les 
proposicions normatives interessa a dos nivells: pri-
mer, com a garantia del dret fonamental a la igualtat 
efectiva entre homes i dones (article 14 de la Consti-
tució Espanyola); i segon, com a motor de transforma-
ció de la realitat, essent el llenguatge un mitjà capaç 
de definir-la del que és té consciència a partir del gir 
lingüístic elaborat pel realisme al segle XX.  

Ha calgut esperar a les acaballes d’aquest segle per 
prendre consciència del biaix existent en termes de 
gènere i de la complicitat del llenguatge en la perpe-
tració d’aquesta realitat. 

Entre les primeres iniciatives internacionals destaca 
la “Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes 
de discriminació contra les dones” de les Nacions 
Unides del 1979 (CEDAW). La UNESCO vetlla des dels 
noranta per fer polítiques d’eliminació del llenguatge 
sexista, i el 1990 el Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa aprova la “Recomanació sobre la eliminació 
del sexisme al llenguatge” que fa referència expressa 
als textos jurídics i de l’Administració Pública. La Unió 
Europea manifesta al 2001 la seva preocupació per 
legislar correctament al seu “Llibre Blanc”, i al 2008 el 
Parlament Europeu presenta “l’Informe sobre el Llen-
guatge no sexista”. 

El referent en aquesta qüestió és el common law, 
que, ja des de la Recomanació de 1989 de l’American 
Bar Association, fomenta l’ús del llenguatge neutre en 
els documents processals i en la professió legal. Des-
taca també la tasca de la Cort Suprema d’Ohio en dret 
de família, entre d’altres.

A nivell estatal, els antecedents són encara més 
recents. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la Igualtat efectiva de dones i homes, imposa 
per primera vegada la necessitat d’un llenguatge 
no sexista en l’àmbit de l’Administració Pública i 
l’ordenament jurídic. El Consell General del Poder 
Judicial ha emès circulars sobre les “Normes mí-
nimes per evitar la discriminació de la dona en el 
llenguatge administratiu”, creant-se una “Comissió 
de Modernització del Llenguatge jurídic” al Ministeri 
de Justícia. 

Tot i la constant transformació, el Dret tendeix al con-
servadorisme i l’estaticisme perquè la seva modifica-
ció no es produeix de forma espontània sinó a través 
de la producció normativa, la labor jurisprudencial i la 
ciència jurídica. Els canvis generen dubtes, i els dub-
tes inseguretat jurídica, per això el legislador sempre 

va tard i els exemples de llenguatge discriminatori són 
encara vigents al dret positiu estatal. 

En l’àmbit civil, destaca el terme “cap de família” 
(art.1910 del Codi Civil), en relació amb la responsabili-
tat extracontractual. L’exemple per antonomàsia, però, 
és l’expressió “diligència mitja del bon pare de famí-
lia” (art.1104): estàndard jurídic de conducta en l’àmbit 
patrimonial dels ordenaments de tradició romana que 
pressuposa un model familiar patriarcal obsolet. En 
l’àmbit mercantil, el concepte “ordenat empresari” és 
l’estàndard de diligència professional que pateix les 
mateixes limitacions. 

Pel que fa a les resolucions judicials, tot i l’obligació 
legal que les sentències siguin clares, precises i con-
gruents, les conseqüències de l’androcentrisme es 
fan paleses. Els exemples típics són l’ús dels falsos 
genèrics i abús del masculí genèric. Alhora, trobem 
asimetries funcionals en les descripcions fàctiques, 
reflex dels estereotips existents a la magistratura com 
a part de la societat. 

Tot i que cal contextualitzar aquest contingut jurídic, 
que data fins i tot del segle XIX, el segle XXI reclama 
una visió crítica. Així, “la diligència mitja del bon pare 
de família” és substituïble per l’estàndard “persona 
raonable”, com va ocórrer a França al 2014. El dret 
anglosaxó també ha evolucionat: el terme “persona 
raonable” és la versió corregida “d’home raonable”, 
i fins i tot apareix la “dona raonable” per a supòsits 
d’assetjament sexual.

Ara bé, tant més important que procurar estàndards 
neutrals és assolir-ne una correcta aplicació, per tant, la 
funció judicial resulta essencial en la integració del principi 
d’igualtat en la interpretació i aplicació de les normes, així 
com també l’elaboració d’una llei de tècnica legislativa.

El segle XXl ha estat considerat per l’ONU el segle de 
la inclusió i plena participació de la dona, i, tenint en 
compte la funció transformadora del Dret, cal incloure 
el gender mainstreaming o perspectiva de gènere en 
el seu llenguatge, evitant opcions lèxiques esbiaixa-
des o discriminatòries que reprodueixin una imatge 
sobrevalorada d’allò masculí. 

La necessitat d’eliminar qualsevol contingut lingüístic 
discriminatori vigent és una evidència, la qüestió rau 
en com assolir aquesta neutralitat: mitjançant l’auto-
regulació o bé amb la inclusió d’objectius de gènere 
vinculants? Potser les dones del món jurídic tinguin 
plena participació en aquesta decisió. 
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DOING 
BUSINESS 
IN 
KOREA

GENERAL

 
South Korea (“Korea”) is an important global business 
hub for business expansion into Asia as it is at the 
centre of Northeast Asia with the Korean peninsula 
and islands annexed thereto as its territory. Korea’s 
size is approximately 100,000 square km, and its cur-
rent population is over 51 million. Its official language 
is Korean.

Korea is a democratic republic adopting the presiden-
tial system with its president as chief of state serving 
as the head of both government and administration. 
Korea has a unicameral legislature with its administra-
tion consisting of cabinet members appointed by the 
president. The Korean administration is in charge of 
domestic and foreign policies, civil/military administra-
tion, and national defence, exercising administrative/
regulatory powers. 

Korea’s municipalities consist of regional and basic 
municipalities with their rights of autonomous admin-
istration, legislation to establish/amend/abolish ordi-
nances, and finance to impose/collect local taxes and 
earn/disburse administrative expenses. 

The Korean peninsula is divided by the military de-
marcation line based on the truce line of the Korean 
War. Korea is still at war with North Korea in a state 
of truce. While an ordinary Korean citizen cannot 
visit North Korea, the tension between the countries 
began easing in 2018. 

LEGAL SYSTEM
 
One can do business in Korea by establishing a com-
pany (including stock company) or a branch or liaison 
office through a foreign company, as an individual 
business, through the acquisition of shares or equi-
ties in a Korean company or real property in Korea, 
business transfer, international transfer of assets/lia-
bilities, investment in venture capital companies, or in 
other various ways. Korea provides foreign investors 
satisfying certain requirements with tax/location/cash 
support to stimulate foreign investment. The following 
is a brief explanation about how to establish a compa-
ny in Korea.  

If you desire to establish a business in Korea, you 
must first decide whether to establish a company in 
any legal form under the Korean Commercial Act or a 
branch or liaison office of a (foreign) parent company. 
The most common form of company is the stock com-
pany explained below. 

- Stock Company: One shareholder and a minimum 
capital of KRW 100 are required (KRW 100 million or 
more for registration as a foreign-invested company). 
The stock company’s major characteristics are as fol-
lows. 

• Capital divided into shares

• Share transfer: Shares can be transferred freely.

• Shareholders assume limited liability for their invest-
ments. 

Seoul Bar Association
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• Investment type: Money or assets (examined by an 
examiner appointed by the court or valued by a certi-
fied appraiser)

• Organization: General shareholders’ meeting and 
board of directors

• Management: Three or more directors (one or two 
directors are possible for a small company), (co-)repre-
sentative director, board of directors

• Term of office: Up to three years (consecutive terms 
possible) subject to dismissal by extraordinary resolu-
tion of the general shareholders’ meeting any time

• General meeting convened without request: Regular 
general shareholders’ meeting

The following procedures must be completed to es-
tablish a company or subsidiary (branch/liaison office). 

STOCK COMPANY
 
• A foreign investor desiring to establish a company in 
Korea must complete procedures almost identical to 
general procedures for establishing a Korean company. 
However, he/she must file a foreign investment report 
before the establishment and register as a foreign-in-
vested company thereafter.  

• Foreign investment report to KOTRA or foreign ex-
change bank: Prior report is required for the establish-
ment of a new company. 

• Remittance of investment: Remittance of investment 
via the foreign exchange bank in the foreign investor’s 
name

• Registration of establishment: Registration of the 
establishment of a stock company must be completed 
within two weeks after the completion of investigation 
for promotion incorporation or after the date of inaugu-
ral general meeting for subscription promotion.

• Registration of business: Within 20 days after the 
business commencement date through the tax office 
or KOTRA. Establishments report: Within two months 
after the registration of establishment. Generally, the 
establishment report and business registration applica-
tion are made simultaneously. If a company is estab-
lished for in-kind investment, business registration 

must be completed before importation of investment 
targets as the business registration certificate is re-
quired for VAT refund upon customs clearance thereof. 

• Transfer of paid-in capital to the company account

• Registration as foreign-invested company: With the 
foreign exchange bank to which the foreign invest-
ment report is made within 30 days after the estab-
lishment date.

SUBSIDIARY  
(BRANCH/LIAISON OFFICE)

 
• While the branch undertakes business activities gen-
erating profits in Korea, the liaison office only performs 
non-business functions, including business communi-
cation/market research/R&D. 

• Report: Report of the establishment of a subsidi-
ary to the foreign exchange bank, or the Minister of 
Economy and Finance for finance/securities/insurance 
businesses other than the banking business. Required 
documents must be accompanied by Korean transla-
tions. 

• Registration: For branches, business offices are es-
tablished and registered. The parent company’s apos-
tille-verified minutes of BOD meetings and articles of 
incorporation may be submitted.

• Business registration (branch) or application for iden-
tification number (liaison office) with competent tax 
office.

TAX
 
A foreigner’s investment through the establishment 
of a company in Korea deemed as a domestic com-
pany is subject to the Foreign Investment Promo-
tion Act and the Commercial Act. As the branch 
undertakes business activities generating profits 
in Korea, it is deemed a permanent establishment 
under the treaty with incomes from a business in 
Korea subject to corporate tax rate identical to that 
applicable to general Korean companies. Corporate 
taxes are imposed on incomes attributable to the 
company each business year. If houses (including 
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incidental land)/non-business land under the law 
are transferred, corporate taxes on incomes from 
transfer of land, etc. must be paid additionally. 

• Foreign-invested company: Liable for payment of 
taxes on all incomes at home and abroad. The corpo-
rate tax rate is as follows. 

- KRW 200 million or smaller: 10%

- Exceeding KRW 200 million but 20 billion or 
smaller: 20%

- Exceeding KRW 20 billion: 22%

• Foreign company’s Korean branch: Liable for pay-
ment of taxes on domestically-generated incomes only

- Same corporate tax rate as above 

Domestically-generated incomes subject to corpo-
rate taxes on branches include interest/dividend/real 
estate incomes, rental incomes of ship/aircraft/regis-
tered car/construction machinery, etc., business/per-
sonal service/transfer/royalty/security transfer/other 
incomes. 

The following incomes generated from business run 
by a foreign company are deemed domestically-gener-
ated business incomes.

• Sale of inventory assets: Transfer of a foreign compa-
ny’s inventory assets in Korea

• Construction: If a foreign company executes a con-
tract or procures manpower or materials abroad and 
performs construction at home, incomes from such 
construction

• Insurance: If a foreign company run life or non-life 
insurance business, incomes from such business to 
the extent they are generated by insurance contracts 
executed through a domestic business office for such 
business or a person executing insurance contracts 
vicariously

• Advertising incomes from publication/broadcasting 
business: If advertising is done in Korea

• Incomes from international transportation by ship/
aircraft 

• Other: Incomes generated from a business not listed 
above to the extent related to domestic business

• Incomes from investment, etc. in shares, etc. issued 
by a foreign company

• Incomes from transfer of industrial/commercial/sci-
entific equipment, etc.

The following is important information about incomes 
subject to corporate taxes on branches. 

INTEREST
 
• Taxation on interest paid to a foreign company by 
a state/municipality/resident/domestic company or a 
domestic business office of a foreign company or of a 
non-resident

• Interest on a loan extended directly by an overseas 
business office of a resident or of a domestic compa-
ny for such overseas business office is excluded from 
domestically-generated incomes.

DIVIDEND
 
• Dividends or distributions of profits or surpluses 
received from a foreign company and dividends of 
construction interest under relevant foreign laws and 
dividends similar thereto are excluded.

However, incomes stipulated as domestically-generated 
incomes are not taxed in Korea if a tax treaty between 
Korea and another country provides that there is no 
source thereof in Korea. The following are the main 
terms of Korea’s right to impose taxes on domestical-
ly-generated incomes under the tax treaty with Spain.

• Maritime/Air transportation: Spanish companies’ 
international maritime/air transportation incomes are 
exempt from taxes.  
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• Dividend: If the dividend recipient is a beneficial 
owner, the following tax rates apply.

- If the beneficial owner is a company directly 
owning 25% or more of the capital of a company 
paying dividends, 10% of total dividends 

- Otherwise, 15% of total dividends

• Interest: Taxable when generated in Korea. If the re-
cipient of interest is a beneficial owner, the tax is 10% 
of total interest.

• Royalties: Taxable when generated in Korea. If the 
recipient of royalties is a beneficial owner, the tax is 
10% of total royalties. 

• Transfer income

- Incomes on transfer of real property/shares in 
real property in Korea, shares of oligopolistic 
shareholders of a domestic company, domes-
tic permanent establishments and chattels for 
business.

- Incomes on transfer of other properties are ex-
empt from taxes. 

REPORT/PAYMENT OF 
CORPORATE TAX

 
• Approval of the report on settlement of accounts by 
the general shareholders’ meeting 

• Finalization of settlement of accounts 

• Tax adjustment

• Payment of taxes under tax-base report: Within 
three months from the last day of the month that 
includes the end date of the business year, with 
the statement of financial position, statement of 
comprehensive income, surplus appropriation state-
ment, statement of tax adjustment, other incidental 
documents and statement of cash flow attached 
thereto. 

• Revised report: Before the head of tax office’s cor-
rection notice

TAX SUPPORT
 
Incomes from business eligible for reduction/exemp-
tion under the Restriction of Special Taxation Act 
are eligible for the reduction/exemption of corporate 
taxes for foreign-invested companies. 

If Korean citizens (companies) directly or indirectly 
own 5% or more of voting shares, etc. in a foreign 
corporation or foreign company investing in the busi-
ness eligible for reduction/exemption, any part of in-
vestment equivalent to such shareholding ratio is not 
deemed eligible for tax reduction/exemption.

OTHER TAXES
 
• VAT: Tax rate of 10% is applicable. 

• Local income tax: 1~2.2% of the corporate tax base 
of incomes for each business year; 3% of incomes on 
transfer of land, etc.

Korea is at the centre of Northeast Asia which 
takes up approximately 25% of global GDP and 
is adjacent to 147 cities with a population over 1 
million. It is also equipped with great logistical 
infrastructure, including the Incheon International 
Airport directly linked to 196 cities in 54 countries 
and the Busan Port at the centre of major routes 
around the world.

Korea is the only Asian country that concluded FTAs 
with the United States, China, and EU, which are the 
three major economic areas, at the same time. As 
the FTA network established by Korea’s FTAs with 52 
countries forms the third-largest market in the world, 
it is possible to enter major markets around the world 
with no or low tariffs. 

True, the export-oriented Korean economy has not 
grown impressively as global trade has decreased 
due to major economies’ domestic demand-ori-
ented growth since the global financial crisis. 
However, the increase in foreign investment each 
year shows foreign companies’ appreciation of the 
Korean market. 

Paying keen attention to the above, international in-
vestors may include Korea as a part of their diversified 
investment portfolios. 
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NEGOCIS 
A COREA

GENERAL

 
Corea del Sud (“Corea”) és un important Hub global per a 
l’expansió empresarial a Àsia, ubicada al centre del nord-
est d’Àsia, integrada a la península de Corea i que compta 
amb part de les illes del voltant. La mida de Corea és d’uns 
100.000 km2 i la seva població actual és de més de 51 mili-
ons. El seu idioma oficial és el coreà.

Corea és una república democràtica que adopta el sistema 
presidencialista, essent el seu president el cap d’estat, i 
actuant com a cap del govern i de l’administració. Corea té 
un poder legislatiu unicameral i la seva administració està 
formada per membres del gabinet designats pel president. 
L’administració coreana s’encarrega de les polítiques nacio-
nals i externes, l’administració civil i militar i la defensa nacio-
nal, exercint així competències administratives i reguladores.

Els municipis de Corea consten d’ens municipals bàsics, 
amb drets d’administració autònoma, legislació per establir/
modificar/ abolir les ordenances i capacitat per a finançar-se 
imposant/cobrant impostos locals i guanyant/desembor-
sant despeses administratives.

La península de Corea està dividida per la línia de demarca-
ció militar basada en la línia de treva de la guerra de Corea. 
Corea encara està tècnicament en guerra amb Corea del 
Nord en un estat de treva. Tot i que els ciutadans sud-core-
ans encara no poden visitar Corea del Nord, la tensió entre 
els països va començar a moderar-se el 2018.

SISTEMA LEGAL

 
Es poden fer negocis a Corea establint una empresa (in-
closa la societat de valors) o una filial o una oficina de de 
enllaç a través d’una empresa estrangera, com a empresa 
individual, a través de l’adquisició de participacions o acci-
ons en una empresa coreana o béns immobles a Corea, la 
transferència internacional d’actius/passius, inversions en 
empreses de capital risc o de diverses maneres. Sempre 
que satisfacin certs requisits, Corea del Sud ofereix als 
inversors estrangers una sèrie d’ajuts fiscals/d’ubicació/
diners en efectiu per estimular la inversió estrangera. A 
continuació, es fa una breu explicació sobre com establir 
una empresa a Corea.

Si voleu establir una empresa a Corea, primer heu de decidir 
si establir una empresa en qualsevol forma legal sota la Llei 
de comerç de Corea o una sucursal o oficina d’enllaç d’una 
empresa matriu (estrangera). La forma d’empresa més habi-
tual és la societat anònima que es descriu a continuació.

• Societat de valors: es requereix un accionista i un capital 
mínim de 100 KRW (100 milions de KRW o més per regis-
trar-se com a empresa amb inversió estrangera). Les princi-
pals característiques de la societat anònima són les següents:

• Capital dividit en accions

• Transferència d’accions: les accions es poden transferir 
lliurement.

• Els accionistes assumeixen la responsabilitat limitada de 
les seves inversions.

• Tipus d’inversió: diners o actius (examinats per un exa-
minador designat pel tribunal o valorats per un taxador 
certificat)

• Organització: Junta general d’accionistes i consell d’admi-
nistració

• Gestió: tres o més directors (un o dos directors són pos-
sibles per a una petita empresa), el director (co) represen-
tatiu, el consell d’administració

• Durada del càrrec: fins a tres anys subjectes a l’acomi-
adament per resolució extraordinària de la junta general 
d’accionistes.

Col·legi de l’Advocacia de Seül
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• Junta general convocada sense sol·licitud: Junta general 
ordinària d’accionistes

Cal establir els següents procediments per establir una 
empresa o filial (sucursal/oficina d’enllaç).

 

COMPANYIA DE VALORS
 
• Un inversor estranger que desitgi establir una em-
presa a Corea ha de completar procediments gairebé 
idèntics als procediments generals per establir una 
empresa coreana. Tanmateix, ha de presentar un in-
forme d’inversió estrangera abans de l’establiment i, 
posteriorment, registrar-se com a empresa amb inver-
sió estrangera.

• Informe d’inversió estrangera a KOTRA o banc de 
divises: Cal un informe previ per a l’establiment d’una 
nova empresa.

• Remesa d’inversions: remesa d’inversions a 
través del banc de divises en el nom de l’inversor 
estranger.

• Registre d’establiment: el registre de l’establiment 
d’una societat anònima s’ha de completar dins de les 
dues setmanes següents a la finalització de la inves-
tigació per a la incorporació de la promoció o després 
de la data de la junta general inaugural per a la promo-
ció de la subscripció.

• Inscripció de negocis: dins dels 20 dies posteriors 
a la data d’inici del negoci a través de l’administració 
fiscal o KOTRA. Informe d’establiments: dins dels dos 
mesos posteriors al registre de l’establiment. En ge-
neral, l’informe de l’establiment i l’aplicació de registre 
de negocis es fan simultàniament. 

Si s’estableix una empresa per a inversions en espè-
cie, cal registrar el registre d’empreses abans d’impor-
tar objectius d’inversió, ja que es requereix el certificat 
de registre de l’empresa per a la devolució de l’IVA a 
l’abonament d’aquestes.

• Transferència de capital desemborsat al compte de 
l’empresa.

• Inscripció com a empresa amb inversió estrangera: 
amb el banc de divises al qual es realitza l’informe 
d’inversió estrangera dins dels 30 dies posteriors a la 
data de constitució.

SUBSIDIÀRIA  
(SUCURSAL/OFICINA 
D’ENLLAÇ)
 
• Mentre que la sucursal realitza activitats comer-
cials que generen beneficis a Corea, l’oficina d’en-
llaç només desenvolupa funcions no empresarials, 
inclosa la comunicació empresarial/investigació de 
mercat/I+D.

• Informe: informe sobre l’establiment d’una filial al 
banc de divises, o el ministre d’Economia i Finances 
per a empreses financeres/de valors/asseguradores di-
ferents del negoci bancari. Els documents necessaris 
han d’anar acompanyats de traduccions coreanes.

• Inscripció: Per a filials, les oficines comercials ham 
d’estar establertes i registrades. S’hauran d’enviar 
les actes de la postil·la per part de l’empresa matriu 
de les reunions de les Juntes Directives i articles de 
constitució.

• Registre de negocis (sucursal) o sol·licitud de núme-
ro d’identificació (oficina de connexió) amb la fiscalitat 
competent

IMPOST
 
La inversió d’un estranger mitjançant l’establiment 
d’una empresa a Corea que es consideri com a em-
presa nacional està subjecta a la Llei de promoció 
d’inversions estrangeres i a la Llei comercial. Mentre 
el sector realitzi activitats comercials que generin 
beneficis a Corea, es considerarà un establiment per-
manent en virtut del tractat amb ingressos procedents 
d’una empresa a Corea subjecta al tipus d’impost de 
societats idèntic al que s’aplica a les empreses core-
anes. Els impostos societaris s’imposaran les rendes 
atribuïbles a la societat en cada exercici. Si es trans-
fereixen les cases (incloses les terres incidentals)/les 
terres no comercials segons la llei, s’han de pagar ad-
dicionalment els impostos empresarials sobre la renda 
de la terra, etc.

• Empresa amb inversions estrangeres: Fiable per al 
pagament d’impostos sobre totes les rendes nacionals 
i internacionals. La taxa d’impostos corporatius és la 
següent.
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- KRW 200 milions o menys: 10%

- Si excedeix de 200 milions de KRW, però 20.000 
milions o menys: 20%

- Si excedeix de 20 mil milions de KRW: 22%

• Sucursal coreana d’una empresa estrangera: sol·li-
citat per al pagament d’impostos sobre els ingressos 
generats nacionalment

- El mateix tipus d’impost sobre societats que en 
el cas anterior

Els ingressos generats a nivell domèstic subjectes a 
impostos sobre societats inclouen ingressos d’inte-
ressos/dividends/béns immobles, rendes de lloguer de 
vaixells/avions/cotxes registrats/maquinària de cons-
trucció, etc., servei de negocis/personal/transferència/
reialesa/transferència de garantia/altres ingressos. 

Els ingressos següents generats pels negocis d’una 
empresa estrangera es consideren ingressos em-
presarials generats internament:

• Venda d’actius d’inventari: transferència d’actius d’in-
ventaris d’una empresa estrangera a Corea

• Construcció: si una empresa estrangera realitza un 
contracte o adquireix mà d’obra o materials a l’es-
tranger i realitza la construcció a casa, els ingressos 
procedents d’aquesta construcció

• Assegurança: si una empresa estrangera té un 
negoci d’assegurances de vida o d’un altre tipus, els 
ingressos d’aquest negoci en la mesura que siguin 
generats per contractes d’assegurança executats a 
través d’una oficina domèstica per a aquesta empresa 
o per a qui realitza contractes d’assegurança

• Els ingressos publicitaris dels negocis de publicació/
difusió: Si es fa publicitat a Corea

• Ingressos de transport internacional per vaixell/avió

• Altres: ingressos generats a partir d’una empresa 
no esmentada anteriorment en relació amb el negoci 
domèstic

• Ingressos per inversions, etc. en accions, etc. eme-
sos per una empresa estrangera

• Ingressos per transferència d’equips industrials/co-
mercials/científics, etc.

A continuació es mostra informació important sobre 
els ingressos subjectes a impostos sobre societats a 
les oficines.

 

INTERÈS
 
• Impost sobre els interessos pagats a una empresa 
estrangera per un Estat/municipi/resident/empresa 
domèstica o una oficina comercial nacional d’una em-
presa estrangera o d’un no resident

• Els interessos d’un préstec estès directament per 
una oficina comercial a l’estranger d’un resident o 
d’una empresa nacional per a aquesta oficina comerci-
al a l’estranger són exclosos de les rendes generades 
nacionalment.

DIVIDEND
 
• S’exclouen els dividends o distribucions de beneficis 
o excedents rebuts d’una empresa estrangera i els di-
vidends d’interès de la construcció segons la legislació 
estrangera pertinent i els seus dividends similars.

No obstant això, les rendes estipulades com a ingres-
sos generats a nivell nacional no s’imposen a Corea 
si un tractat fiscal entre Corea i un altre país preveu 
que sigui així. A continuació, es detallen els principals 
termes pels quals Corea del Sud te dret a recaptar im-
postos sobre els ingressos generats a nivell nacional, 
segons el tractat fiscal signat amb Espanya.

• Transport marítim/aeri: les rendes internacionals de 
transport marítim i aeri de les empreses espanyoles 
estan exemptes d’impostos.

• Dividend: si el destinatari del dividend és un propie-
tari efectiu, s’apliquen els tipus impositius següents.
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- Si el propietari efectiu és una empresa que posseeix 
directament el 25% o més del capital d’una empresa 
que paga dividends, el 10% del total de dividends

- En cas contrari, el 15% dels dividends totals

• Interès: imposable quan es genera a Corea. Si el 
destinatari dels interessos és un propietari efectiu, 
l’impost és del 10% dels interessos totals.

• Royalties: imposables quan es generen a Corea. Si 
el destinatari de royalties és un propietari efectiu, l’im-
post és el 10% del total dels royalties.

• Transferir ingressos

- Ingressos obtinguts de la transferència de béns 
immobles/accions de béns immobles a Corea, 
d’accions d’accionistes oligopolístics d’una em-
presa nacional, d’establiments permanents i de 
béns per a negocis

- Els ingressos per transferència d’altres propie-
tats estan exempts d’impostos.

INFORME/PAGAMENT DE 
L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

 
• Aprovació de l’informe de liquidació de comptes per 
la junta general d’accionistes

• Finalització de la liquidació de comptes

• Ajustament tributari

• Pagament d’impostos en el marc de l’informe de base 
fiscal: dins dels tres mesos següents a l’últim dia del 
mes que inclogui la data de finalització de l’exercici, amb 
l’estat de posició financera, estat del resultat global, 
estoc de l’apropiació, estat d’ajustament fiscal, altres do-
cuments accessoris i declaració de flux de caixa adjunta

• Informe revisat: davant l’avís de correcció del cap 
d’oficina

SUPORT FISCAL
 
Els ingressos de les empreses elegibles per a la re-

ducció/exempció en virtut de la Llei de restricció de 
tributació especial són elegibles per a la reducció/
exempció d’impostos corporatius per a empreses 
amb inversió estrangera. 

Si els ciutadans coreans (empreses) tinguin direc-
tament o indirectament un 5% o més d’accions amb 
vot, etc., en una empresa estrangera o en una em-
presa estrangera que inverteixi en el negoci amb dret 
a reducció/exempció, qualsevol part de la inversió 
equivalent a aquesta proporció no es considerarà ele-
gible per a la reducció/exempció d’impostos.

ALTRES IMPOSTOS
 
• IVA: El tipus impositiu del 10% és aplicable.

• Impost sobre la renda local: 1 ~ 2,2% de la base im-
posable de les societats per a cada exercici; 3% de les 
rendes per transferència de terrenys, etc.

Corea es troba al mig del nord-est asiàtic, que repre-
senta aproximadament el 25% del PIB mundial i que 
compta amb 147 ciutats i amb una població de més 
d’1 milió. També està equipat amb una gran infraes-
tructura logística, incloent l’aeroport internacional 
d’Incheon directament connectat a 196 ciutats de 54 
països i al port de Busan, al centre de les principals 
rutes del món.

Corea és l’únic país asiàtic que va concloure el TLC 
amb els Estats Units, la Xina i la UE, que són les tres 
principals àrees econòmiques, alhora. Com que la 
xarxa FTA establerta pels TLCs de Corea amb 52 paï-
sos constitueix el tercer mercat més gran del món, és 
possible entrar en els principals mercats de tot el món 
sense tarifes o tarifes molt baixes.

És veritat que l’economia coreana orientada a l’expor-
tació no ha crescut de manera impressionant, ja que el 
comerç mundial ha disminuït a causa del creixement 
orientat a la demanda interna de les principals econo-
mies des de la crisi financera mundial. 

No obstant això, l’augment de la inversió estrangera 
cada any mostra l’apreciació de les empreses estran-
geres del mercat coreà.

En atenció a tot el que s’ha exposat, els inversors inter-
nacionals poden incloure Corea com a part de les seves 
carteres diversificades d’inversió. 
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[347.191.12(46)Ser]  

YZQUIERDO TOLSADA, 
MARIANO 
Memento experto Francis 
Lefebvre: responsabilidad civil 
del abogado.  
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2019.  
[347.965.6(46)Yzq] 

DRET CONSTITUCIONAL
 
CARDONA RUBERT, MARÍA 
BELÉN, FLORES GIMÉNEZ, 
FERNANDO, CABEZA PEREIRO, 
JAIME (COORDS.) 
Edad, discriminación y 
derechos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2019. 
[331.44(46):342.722Eda]  

GONZÁLEZ CUSSAC, JOSÉ 
LUIS, FLORES GIMÉNEZ, 
FERNANDO (COORDS.); AZNAR 
FERNÁNDEZ-MONTESINOS, 
FEDERICO, BALBUENA PÉREZ, 
DAVID ELEUTERIO, BUSATO, 
PAULO CÉSAR [I 16 MÉS] 
Seguridad y derechos: análisis 
de las amenazas, evaluación 
de las respuestas y valoración 
del impacto en los derechos 
fundamentales.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[351.746(46)Seg]   

GUICHOT, EMILIO (COORD./
AUT.); BOIX PALOP, ANDRÉS, 
CARRILLO DONAIRE, JUAN 
ANTONIO [I 2 MÉS] 
Derecho de la comunicación. 
5ª edición. Madrid: Iustel, 2018. 
[PRA-342Gui] 

HOFFMANN-RIEM, WOLFGANG 
Big Data: desafíos también 
para el derecho. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 

Thomson Reuters, 2018. 
[342.738(46):004.7Hof]    

IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA 
Guia de normativa bàsica per 
al compliment de la legislació 
d’igualtat als despatxos 
d’advocades i advocats. 
Barcelona: Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, 2018.
Accés lliure   

eBook  Biblioteca Digital 

RALLO LOMBARTE,  
ARTEMI (DIR.) 
Tratado de Protección de 
Datos: actualizado con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de 
datos personales y garantía 
de los derechos digitales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2019. [342.738(46)”2018”Tra]  

eBook  Biblioteca Digital 

RIVAS VAÑÓ, ALICIA 
LGBTI en Europa: la 
construcción jurídica de la 
diversidad. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2019.  
[DH-342.722(4-672UE):347.156Riv]   

eBook  Biblioteca Digital 

SANCHO LÓPEZ, MARINA 
La protección de datos en el 
Reino Unido: evolución del 
right to privacy y escenarios 
post-Brexit. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2019. (725-235) 

DRET FISCAL

DÍAZ LÓPEZ, JUAN ALBERTO
Medidas cautelares tributarias 
en el proceso penal: el 
artículo 81.8 LGT. Madrid: 

Francis Lefebvre, 2019. 
[343.359(46)Dia] 

GARCÍA NOVOA, CÉSAR 
Basic issues of permanent 
establishment. Update on may 
2018. Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [336.227.7Gar] 

PEÑA VELASCO, GASPAR DE 
LA, FALCÓN Y TELLA, RAMÓN, 
MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL 
ÁNGEL (COORDS.); ALMUDÍ CID, 
JOSÉ, PEÑA VELASCO, GASPAR 
DE LA, FALCÓN Y TELLA, RAMÓN 
[I 9 MÉS]. 8ª ed. Sistema fiscal 
español: impuestos estatales, 
autonómicos y locales. Madrid: 
Iustel, 2018. [PRA-336Sis] 
   
VARONA ALABERN, JUAN 
ENRIQUE (DIR.); PABLO 
VARONA, CARLOS DE 
(COORD.); ARRANZ DE ANDRÉS, 
CONSUELO, ATXABAL RADA, 
ALBERTO, BERNALES SORIANO, 
ROBERTO [I 11 MÉS] 
La fiscalidad del 
emprendimiento.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.
[658(46):336.22Fis]   

 

DRET INTERNACIONAL

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ 
CARLOS, MIGUEL ASENSIO, 
PEDRO ALBERTO DE 
Derecho internacional privado: 
textos y materiales. 8ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2019. [PRA-341Fer] 

ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO 
“Smart contracts” y derecho 
internacional privado. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 



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

Thomson Reuters, 2019. 
[347.44:004.7Ort]     

SIGNES DE MESA, JUAN 
IGNACIO (DIR.) 
Derecho procesal europeo. 
Madrid: Iustel, 2019.  
[347.91(4-672UE)Der] 

DRET LABORAL

ÁLVAREZ CORTÉS, JUAN 
CARLOS (DIR.)
Trabajadores maduros y 
Seguridad Social. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[331.136(46)”2012”Tra] 

Memento express Francis 
Lefebvre: novedades sociales: 
2019. Madrid:  
Francis Lefebvre-El Derecho, 
2019. [331(46)Mem] 

QUINTERO LIMA,  
MARÍA GEMA (DIR.) 
La globalización económica 
y el futuro del trabajo, 
algunas reflexiones: I y II 
seminario sobre la proteccion 
internacional de los derechos 
laborales. Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2018.  
Accés lliure  

eBook  Biblioteca Digital 

TALÉNS VISCONTI,  
EDUARDO ENRIQUE 
El Fondo de Garantía Salarial 
a la luz de la jurisprudencia 
reciente. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[331.214.2(46)Tal]  

DRET MERCANTIL

CAMPUZANO LAGUILLO, ANA 
BELÉN, PALOMAR OLMEDA, 
ALBERTO, CALDERÓN 
CÓRDOVA, CARMEN
El derecho de la competencia. 
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2019. [347.776(46)Cam]  
[347.776(46)Cam]   

eBook  Biblioteca Digital 

ESTÉVEZ, JOSÉ F. (DIR.)Derecho 
digital. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.74(46):004.7Der]   

GARCÍA NOVOA, CÉSAR, 
SANTIAGO IGLESIAS, DIANA 
(DIRS.); TORRES CARLOS, 
MARCOS R., GARRIDO JUNCAL, 
ANDREA, MIRANDA BOTO, 
JOSÉ MARÍA (COORDS.) 
4ª Revolución Industrial: 
impacto de la automatización 
y la inteligencia artificial en 
la sociedad y la economía 
digital. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.778(46):007.5Cua]   

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª 
BELÉN, COHEN BENCHETRIT, 
AMANDA (DIRS.); OLMEDO 
PERALTA, EUGENIO, GALACHO 
ABOLAFIO, ANTONIO F. 
(COORDS.) Derecho de 
sociedades: cuestiones sobre 
órganos sociales.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.72.036(46)Der]   

Los pactos parasociales. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.72.037(46)Pac]  

MUÑOZ PAREDES, ALFONSO, 
FACHAL NOGUER, NÚRIA 
Derechos económicos de los 
profesionales en el concurso: 
guía práctica.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.736(46)”2003”Muñ]   

ORTEGA BURGOS, ENRIQUE 
(DIR.); FERNÁNDEZ-
LASQUETTY QUINTANA, 
JAVIER, ENCISO ALONSO-
MUÑUMER, MARÍA, PASCUAL 
MORCILLO, ÁLVARO [I 3 MÉS] 
(COORDS.)  
Actualidad mercantil: 2019.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.7(46)Act]   

PÉREZ RAMOS, CARLOS, 
PÉREZ RAMOS, TOMÁS 
(COLS.) 
Sociedades limitadas: 2019. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2019.  
[347.724(46)(083.2)Soc]  

RUBIO GIMENO, GEMMA, ORTÍ 
VALLEJO, ANTONIO (DIRS.) 
Propuestas de regulación de 
las plataformas de economía 
colaborativa: perspectivas 
general y sectoriales.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2019.  
[347.732:658.016Pro]   

TAPIA FRADE, ANTONIO D. 
La fusión transfronteriza de 
sociedades anónimas en 
derecho español y europeo: 
aspectos jurídico  
mercantiles. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2019.  
[347.72.047(46:4-672UE)Tap]  

DRET PENAL

GARCÍA LLAVE, RUTH
Tráfico de drogas por mar 
y justicia universal. Madrid: 
Iustel, 2019. [343.575(46)Gar]  

Guía nacional de notificación 
y gestión de ciberincidentes. 

Madrid: Gobierno de España. 
Ministerio del Interior, 2019. 
Accés lliure   

eBook  Biblioteca Digital 

MENDOZA CALDERÓN, SILVIA 
Derecho penal sanitario. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.222(46):61Men]   

eBook  Biblioteca Digital 

ORTEGA NAVARRO, RAFAEL 
CARLOS 
El régimen jurídico del menor 
privado de libertad en los 
centros de internamiento de 
menores infractores. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.
[343.224.1(46):347.64Ort]   

RODRÍGUEZ ALMIRÓN, 
FRANCISCO 
Delitos urbanísticos. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018.[343.77(46):69Rod]   

ROIG TORRES, MARGARITA 
(DIR.); BAEZA AVALLONE, 
VICENTE, GONZÁLEZ 
COLLANTES, TÀLIA, GORJÓN 
BARRANCO, MARÍA 
CONCEPCIÓN [I 9 MÉS]  
Últimas reformas legales en 
los delitos de violencia de 
género: perspectiva comparada. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.615Roi]  
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SÁNCHEZ VILANOVA, MARÍA 
Neuroimputabilidad: una 
mirada interdisciplinar a 
la responsabilidad de los 
transtornos de la personalidad 
desde los avances de la 
neurociencia. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2019. [343.222(46)San]  

DRET PROCESSAL

AVILÉS PALACIOS, LUCÍA, 
BARONA VILAR, SILVIA, BORGES 
BLÁZQUEZ, RAQUEL [I 14 MÉS]
Análisis de la justicia desde 
la perspectiva de género. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2018.  [347.97(46):347.156Avi]  

eBook  Biblioteca Digital 

COLLANTES GONZÁLEZ, 
JORGE LUIS (DIR.); BAIZEAU, 
DOMITILLE, CREMADES, 
ANNE-CAROLE, BENITO 
LLOPIS-LLOMBART, MARCO DE 
(COORDS.) [I 5 MÉS] Arbitraje: 
enciclopedia del arbitraje. Lima 
(Perú): Estudio Mario Castillo Freyre, 
2018. 2 vol.  [347.918(038)Arb] 

FLORS MATÍES, JOSÉ  
GPS procesal civil.  
3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2019. [PRA]   

eBook  Biblioteca Digital 

GÓMEZ MANRESA, MARÍA 
FUENSANTA, FERNÁNDEZ 
SALMERÓN, MANUEL 
(COORDS.); ARENAS RAMIRO, 
MÓNICA, BAUZÁ MARTORELL, 
FELIO JOSÉ, CERDÁ MESEGUER, 
JUAN IGNACIO [I 13 MÉS] 
Modernización digital e 
innovación en la Administración 
de Justícia. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2019. 
[347.97(46):004.7Mod]   

MUÑOZ SABATÉ, LLUÍS 
Vademecum de psicología 
para juristas. Barcelona: 
JM Bosch editor, 2019. 
[347.943(46):340.63Muñ] 

NIETO CAROL, UBALDO (DIR.) 
GPS Notarial: guía profesional. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[PRA]   

FE D’ERRATES NÚM. 321
 
ARANDA JURADO, MAR 
(DIR./AUT.), ALEGRE NUENO, 
MANUEL, BENEYTO ARROJO, 
MARÍA JOSÉ [I 10 MÉS] 
La Mediación en el sistema 
jurídico español: análisis 
y nuevas propuestas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.4(46):304Ara]   

eBook  Biblioteca Digital 

BELLIDO SALVADOR, RAFAEL 
Los Institutos preconcursales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.736.2(46)”2014”Bel] 

eBook  Biblioteca Digital 

CRUZ ÁNGELES, JONATÁN 
Derechos humanos y nuevos 
modelos de familia: estudio 
en el marco de los sistemas 
europeo e interamericano 
de protección de derechos 
humanos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[DH-342.7Cru]   

MOLINA ROIG, ELGA 
Una nueva regulación para los 
arrendamientos de vivienda 
en un contexto europeo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.453.3(46:4-672UE)Mol]  

RECENSIONS

CARDONA PASTOR, JOSÉ MIGUEL, CUÑAT 
FERRANDO, JOSEP SALVADOR; GARCÍA 
PERALES, JORGE, IRIBAS RAZQUIN, DAVID, 
DAPIA GÓMEZ, ALEJANDRO (COL.) [I 11 MÉS]. 
Ciberseguridad para despachos y 
profesionales. Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018.
[343.72(46):004.7Car]

 
 

El títol de l’obra que us recomanem és en si mateix una declaració d’intencions 
de la finalitat perseguida, que no és una altra que la de presentar una guia ràpida 
en matèria de ciberseguretat. En ple segle XXI cal ser molt conscient que qual-
sevol despatx d’advocats depèn absolutament de la tecnologia per prestar de 
manera òptima els seus serveis professionals. La pretensió d’aquesta obra coral 
és millorar -amb una exposició molt didàctica-, els coneixements dels profession-
als (en aquest cas de l’advocacia) sobre ordinadors, xarxes, aplicacions i internet, 
des de la perspectiva de la seguretat de la informació i de la ciberseguretat com 
a component d’aquesta. El resultat es una guia de molt bon nivell que resulta de 
gran utilitat perquè fuig d’aprofundir en embolics tècnics i/o tecnològics que lluny 
d’ajudar als destinataris, complicaria molt la seva comprensió atesa la complex-
itat d’aquesta matèria. Al llarg dels diferents capítols (internet, ciberseguretat, 
“malware”, “phissing”, “cloud computing”, criptomonedes, blockchain, bones 
pràctiques, etc...) s’exposen conceptes i fonaments de la matèria objecte d’es-
tudi, i, alhora, suggeriments i recomanacions per millorar la ciberseguretat als 
despatxos professionals i minimitzar al màxim els riscos que comporta disposar i 
usar bases de dades confidencials sotmeses a una especial protecció jurídica.  

FUENTES-LOJO RIUS, ALEJANDRO, FUENTES-
LOJO LASTRES, ALEJANDRO (DIRS.); SALAS 
CARCELLER, ANTONIO (PRÓL.)
La compraventa inmobiliaria: aspectos 
contractuales, registrales, urbanísticos, fiscales, 
y especialidades territoriales. Hospitalet de 
Llobregat: Wolters Kluwer España: Bosch, 2019. 
[347.451.41(46)Com]  
 

Estudi i anàlisi exhaustiu del contracte de compravenda de bé immoble 
i la seva problemàtica pràctica, aprofundint en totes i cadascuna de les 
diferents disciplines jurídiques a les quals afecta el contracte paradigmàtic 
de Dret Immobiliari – Dret Civil, Urbanístic i Fiscal. És una obra de caràcter 
eminentment pràctic, que fuig de disquisicions teòriques més pròpies de 
manuals universitaris, i centra l’atenció en la problemàtica jurídica que es 
genera diàriament entorn d’aquest negoci jurídic. 

Per a imprimir aquest caràcter pràctic, ha estat necessari comptar amb 
l’experiència pràctica dels principals professionals del sector jurídic 
immobiliari, fent constar que entre els coautors es troben Advocats, Notaris, 
Registradors, i Jutges; així com la saviesa de Professors i Doctors, que no 
poden faltar en tota obra jurídica de referència.

Els rigorosos comentaris dels autors sobre la diferent normativa aplicable, 
enllaçats amb la darrera jurisprudència aplicable, oferint alhora la més 
completa informació dels estudis especialitzats sobre la matèria que 
permeten aprofundir en el coneixement d’aquesta, constitueix el millor 
instrument de treball per al professional del Dret.



D’UN COP D’ULL

COL·LABORACIÓ ICAB-FOMENT DEL TREBALL   
El passat 29 d’abril va tenir lloc una trobada institucional entre la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, i el president de 
Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre,  amb l’objectiu de reforçar les línies de col·laboració i treballar conjuntament 
per afavorir la interacció entre el teixit empresarial i l’advocacia. 

	

	COMISSIÓ DE NORMATIVA  
La Comissió de Normativa del Col·legi va celebrar el passat 2 d’abril la conferència sobre les ‘Novetats processals 
de les disposicions transitòries de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. La degana de l’ICAB, Mª 
Eugènia Gay, va presentar l’acte en el què hi van participar com a ponents José María Fernández Seijo, magistrat de 
la Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona; Vicente Pérez Daudí,  professor titular de Dret Processal acreditat 
a Càtedra de la Universitat de Barcelona i Jesús Sánchez García, advocat i secretari del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona. L’advocada i diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Cristina Vallejo Ros va moderar aquesta taula.
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VISITA INSTITUCIONAL DE L’ICAB A L’ESCOLA JUDICIAL   
El passat 2 de maig va tenir lloc la visita institucional de la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, el secretari de 
l’ICAB, Jesús Sánchez, i la diputada de la Junta de Govern responsable de Formació, Cristina Vallejo, amb el director 
de l’Escola Judicial, Jorge Jimenez, per reforçar els vincles de col·laboració amb l’advocacia barcelonina i treballar 
conjuntament pels interessos dels professionals del Dret. 

	

	

AGENDA 2030
Reunió institucional al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, celebrada el 10 d’abril, entre la degana, Mª Eugènia Gay, i 
Cristina Gallach, alta comissionada de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 



D’UN COP D’ULL

	

3A EDICIÓ DE L’INTERNATONAL LEGAL BREAKFAST 
La 3a edició de l’International Legal Breakfast va tenir com a convidada d’honor a Carmen Basteiro, presidenta 
de l’Associació d’Advocats i advocades de Buenos Aires. Aquesta activitat promoguda des del departament 
d’Internacional de l’ICAB és una oportunitat excel·lent per ampliar contactes i fer networking. L’acte va ser presidit pel 
secretari, Jesús Sánchez.  

	
TROBADA DE LES DELEGACIONS A L’ICAB    
El passat 3 de maig es va celebrar a la seu del Col·legi un emotiu acte d’agraïment –presidit per la degana, Mª Eugènia 
Gay, i el secretari de la Corporació, Jesús Sánchez- als i les representants de les delegacions de l’ICAB que finalitzen el 
seu mandat. Amb aquest acte es va voler posar en valor el treball que s’ha fet i el que es realitza dia a dia a les seus de 
l’ICAB a Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i La Geltrú.
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COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 
La Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut  va realitzar el passat 4 d’abril el taller del procediment de la Llei de 
segona oportunitat per a advocats i advocades del Torn d’Ofici. La conferència va ser inaugurada per  la diputada de la 
Junta de Govern de l’ICAB i  responsable del grup de treball de Segona Oportunitat ICAB/CICAC, Yvonne Pavía Lalauze.

RENOVACIÓ CONVENI AMB CAIXABANK   
El passat 6 de maig es va renovar l’acord de col·laboració entre CaixaBank i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per 
potenciar les sinergies entre les dues entitats. A la foto, d’esquerra a dreta: La directora territorial de Barcelona de 
CaixaBank, Maria Alsina, i la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay.

	



D’UN COP D’ULL

DRET INTERNACIONAL 
La Comissió de Relacions Internacionals i la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona van convidar a l’ambaixador davant Canadà del president Juan Guaidó, Orlando Viera-Blanco, per tal 
que exposés l’actual situació de Veneçuela en relació als Drets Humans i la Democràcia. A la foto, d’esquerra a dreta: Orlando 
Viera-Blanco; Mª Eugènia Gay, i Jesús Becerra Briceño, advocat i professor de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

	

	CAS CASTOR 
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es va reunir el passat 28 de febrer, amb  representants de diversos col·legis 
professionals (entre ells l’ICAB) que, en el marc de les respectives disciplines i àmbits de coneixement, van constatat 
que al voltant del projecte Castor s’havien comès irregularitats que s’han d’aclarir amb una auditoria tècnica.  
Van participar en l’acte, el síndic, Rafael Ribó; en representació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la diputada de la 
Junta de Govern Susana Ferrer; el president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez, per part del Col·legi de 
Camins, Canals i Ports Carlos Chica i en representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya el tresorer, Víctor Luna.
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DRET PENITENCIARI  
El passat 19 de febrer va tenir lloc la inauguració del 29è Curs de Dret Penitenciari. A la foto, d’esquerra a 
dreta: Zita Hernández Larrañaga, magistrada del Jutjat Penal núm. 21 de Barcelona; Carmen Valenzuela Hidalgo, 
diputada de la Junta de Govern responsable de la Comissió de Dret Penitenciari; Amand Calderó i Montfort, 
secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i Mariam Bataller, presidenta de la Comissió de 
Dret Penitenciari. El Curs finalitzarà amb la visita a un Centre Penitenciari.

FORMACIÓ 
La Comissió de Cultura va celebrar el passat 9 d’abril la conferència: ‘Vius la venda com una cosa vergonyosa? Aprèn les 
10 regles d’or per vendre sense vendre per a advocats i bufets’. A la foto, d’esquerra a dreta: Silvia Bueso, formadora 
i coach, creadora de les obres ‘L’art de demanar’ i ‘L’art de demanar per aconseguir els teus objectius’ i Yvonne Pavia 
Lalauze, diputada de la Junta de Govern del Col·legi responsable de formació. 



D’UN COP D’ULL

	
MEDIACIÓ  
El Centre ADR i la Comissió d’Advocats i advocades mediadores va celebrar el passat 9 d’abril la Jornada formativa 
‘ADR 7X7 Coordinació de parentalitat: On estem i cap a on anem?’ L’acte va ser presentat per Jordi Casajoana, 
advocat, mediador i coordinador de Parentalitat i president de la Comissió d’Advocats i Advocades Mediadors i 
Mediadores del Col·legi. Hi van participar com a ponents el magistrat Pascual Ortuño; Xavier Bernadí, Director 
General de Dret i Entitats Jurídiques; Pilar Tintoré,  advocada i presidenta de la Secció de la Infància i Adolescència 
de l’ICAB; Connie Capdevila, doctora en Psicologia, mediadora i coordinadora de Parentalitat; Meritxell Bosch, 
advocada i mediadora; Nuria Villanueva, psicòloga Social i mediadora i Enric Piñana, advocat, mediador i coordinador 
de Parentalitat.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
La Comissió de Transformació Digital (CTD) i la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge del Col·legi van 
organitzar el passat 12 d’abril un debat sobre la proposta de Directiva sobre els drets d’autor al mercat únic digital. 
A la foto, d’esquerra a dreta: Abel Garriga, advocat especialitzat en Propietat Intel·lectual; Miquel Àngel Vallès, advocat 
i vocal de la CTD de l’ICAB;  Mercedes del Palacio, assessora de Cultura, Audiovisual i Drets d’Autor i representant 
permanent d’Espanya davant la Unió Europea; Rodolfo Tesone, advocat i diputat de la Junta de Govern de l’ICAB; Marta 
Insúa, advocada i presidenta de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge del Col·legi; Borja Adsuara, 
professor, advocat,  consultor, expert en Dret, Estratègia i Comunicació Digital i exdirector General de Red.es i Raquel 
Xalabarder, Catedràtica de Propietat Intel·lectual de la UOC.	
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TRANSFORMACIÓ DIGITAL
En el marc del Matí Digital sobre menors i xarxes socials, celebrat el passat 29 de març, es va realitzar una taula de 
debat sobre el “Diferents formes delictives amb víctimes menors a través de Xarxes socials ” que va comptar amb la 
participació de: A la foto, d’esquerra a dreta: Ruth Sala, advocada; Pilar Tintoré, vocal Comissió Transformació Digital 
ICAB i presidenta Secció Infància i Adolescència (modera) i Tais Deus, fiscal del Servei de Criminalitat Informàtica 
de la Fiscalia Provincial. El diputat de la Junta i president de la Comissió de Transformació Digital, Rodolfo Tesone, va 
presentar l’acte.

DRET DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
El Patronat de la Fundació Sant Raimon de Penyafort i la direcció de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 
adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, van realitzar el passat 29 de març a la seu de l’ICAB la jornada sobre ‘El 
dret dels infants al desenvolupament de la personalitat, a l’educació i a l’habitatge’. El director de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS), Joan Lluís Pérez Francesch, va presentar la primera taula de la jornada, que va tractar sobre el 
desenvolupament de la personalitat i l’interès superior del menor.  Van participar com a ponents Maria del Carmen Gete-
Alonso, catedràtica de Dret Civil de la UAB i David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i UB. 
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COMISSIÓ D’ADVOCATS SÈNIORS 
Moment de la recepció per part del Comitè de la Comissió d’Advocats Sènior de l’ICAB amb l’ex ministre, Josep 
Piqué Camps, qui el passat 4 d’abril, va impartir al  Pati de Columnes, la conferència titulada «El món que ens ve», 
acte que va reunir un número elevat d’advocats i advocades. 

	

ADVOCATS D’EMPRESA 
La Comissió d’Advocats d’Empresa de l’ICAB va organitzar el passat 26 de març la conferència: ‘Recerques internes 
en el marc dels Models de Compliance’. Van participar com a ponents: Olga Fraga, associada Sènior de l’àrea de 
Regulatory & Compliance, especialista en serveis d’assessorament legal; Manuel Sánchez, associat Sènior de l’àrea 
de Regulatory & Compliance, especialista en serveis d’assessorament legal; i Marc Carbonell,  associat Sènior de 
l’àrea Laboral, especialista en serveis d’assessorament legal. 






