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EDITORIAL

2 ANYS TRANSFORMANT
EL COL·LEGI I LA SOCIETAT!

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

Aquest mes de juliol la Junta de Govern del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona hem complert dos anys de la
nostra presa de possessió.

que les reivindicacions per assolir la paritat entre homes
i dones no es pot limitar a un sol dia, per això la campanya va finalitzar amb l’acció i lema “Per un març 8 infinit”.

Han estat 24 mesos realment molt intensos. Hem
treballat de valent per assolir els objectius que ens
vam marcar quan vam assolir aquest repte il·lusionant
de defensar la professió arreu, de garantir el correcte
exercici de la professió, però també de convertir l’ICAB
en una institució de referència, innovadora, integradora,
participativa, solidària, transparent i oberta al món. Hem
treballat perquè siguin respectats els drets de la ciutadania en la societat global i digitalitzada en què ens trobem
immersos.

De l’altra, hem consolidat el ‘Women Business & Justice
European Forum’ -del qual els passats 27 i 28 de juny
vam celebrar la segona edició- com un esdeveniment
europeu de referència per fer visible el talent femení i
impulsar una reformulació del model social actual per
conduir-lo a un de nou basat en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Ho hem aconseguit donant
la paraula a més de 50 dones referents en el món de la
justícia, de la ciència, de l’economia i l’empresa, de la
tecnologia; perquè empoderant i denunciant totes les
situacions de discriminació que pateix la dona aconseguirem conscienciar la ciutadania de la necessitat de
construir un nou model de societat més justa i sense
estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb
el gènere.

Precisament l’àmbit digital ha pres aquest segon any de
mandat un gran protagonisme, atès que s’ha presentat
públicament la ‘Carta de Barcelona pels Drets de la
Ciutadania en l’Era Digital’ – que recull els drets de les
persones en l’àmbit de les TIC- per tal que tothom els
conegui i els pugui reivindicar. La redacció d’aquesta
Carta ha estat possible gràcies al suport i la col·laboració de nombrosos ‘project partners’, entre els quals cal
destacar el Col·legi d’Advocats de Madrid , la Generalitat
de Catalunya, l’Associació Espanyola per al Foment de la
Seguretat de la Informació, entre altres entitats, universitats i empreses. Actualment aquest projecte d’àmbit
transversal s’està donant a conèixer internacionalment
de la mà de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE).
Així mateix, sota el mandat de la degana Mª Eugènia
Gay, la Corporació s’ha convertit en un referent en
lideratge femení i igualtat. El compromís amb la paritat
s’ha materialitzat, d’una banda, amb l’aplicació del Pla
d’Acció per a la Igualtat 2018-2021, que ha tingut la seva
visualització mes a mes, a través de la campanya de
comunicació ‘Cada dia és 8 de març’ per tal de mostrar

S’ha donat un nou impuls a la formació a través de
l’organització de congressos i jornades formatives
gratuïtes per tal que l’accés al coneixement no sigui
un obstacle per al bon exercici de la professió. Així, cal
destacar la “primavera de congressos” que s’ha celebrat
en aquests darrers mesos, des del pioner Congrés de
Responsabilitat i Assegurances -del qual enguany es va
celebrar la XXVI edició- al II Congrés de dret Immobiliari,
el Congrés de l’Advocacia Jove de Catalunya, o la I Jornada de Dret Administratiu, que va tenir un gran èxit d’acollida entre l’advocacia especialitzada en aquesta matèria.
Seguirem treballant per a l’advocacia, perquè som un
element essencial de la societat civil i cal que es compti
amb la nostra veu. Però ho volem fer amb el vostre
suport, perquè els més de 25.000 col·legiats i
col·legiades que formeu l’ICAB sou l’energia que ens
mou per assolir tots aquests projectes.
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Sabadell
Professional
Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

1 /6

Expansió Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat

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.

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

10%
de la seva quota
de col·legiat màxim
50 euros* el primer
any.

+

0
comissions
d’administració i
manteniment.

Remuneració
fins a

+

3%TAE

Primer any fins a
2,74% TAE. Saldo màxim a
remunerar 10.000 euros.1

+

gratuïtes
targetes de crèdit i de dèbit.2

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

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Reial decret 302/2019,
de 26 d’abril, pel qual es regula
la compatibilitat de la pensió
contributiva de jubilació i
l’activitat de creació artística, en
desenvolupament de la disposició
final segona del Reial decret llei
26/2018, de 28 de desembre,
pel qual s’aproven mesures
d’urgència sobre la creació artística
i la cinematografia. BOE núm. 102
29/04/2019
Reial decret 306/2019, de
26 d’abril, pel qual es modifica el
Reglament per a l’execució de la
Llei 17/2001, de 7 de desembre, de
Marques, aprovat per Reial decret
687/2002, de 12 de juliol. BOE núm.
103 30/04/2019
Reial decret 316/2019, de 26
d’abril, pel qual es modifica el Reial
decret 616/2017, de 16 de juny, pel
qual es regula la concessió directa
de subvencions a projectes singulars
d’entitats locals que afavoreixin
el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020. BOE núm. 103
30/04/2019
Reial decret 317/2019, de
26 d’abril, pel qual es defineix la
mesura de mitigació equivalent
a la participació en el règim de
comerç de drets d’emissió en el
període 2021-2025 i es regulen
determinats aspectes relacionats
amb l’exclusió d’instal·lacions de
baixes emissions del règim del
comerç de drets d’emissió de gasos

d’efecte d’hivernacle. BOE núm. 103
30/04/2019
Reial decret 262/2019, de
12 d’abril, pel qual s’estableix
l’estructura de les Conselleries
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació en l’exterior i es regula
l’organització, funcions i provisió
de llocs de treball. BOE núm. 104
01/05/2019
DECRET 89/2019, de 30 d’abril,
de modificació del Decret 37/2010,
de 16 de març, pel qual s’aprova
el Reglament de salons de joc, del
Decret 24/2005, de 22 de febrer,
pel qual es regulin determinades
prohibicions d’accés a establiments
de joc i el Registre de persones que
tenen prohibit l’accés a salons de joc,
casinos i surts de bingo, i del Decret
23/2005, de 22 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de màquines
recreatives i d’atzar. DOGC núm.
7866 03/05/2019
Reial decret 311/2019, de 26
d’abril, pel qual es modifiquen els
annexos II.2 i V.2 de la Llei 15/2003,
de 26 de maig, reguladora del règim
retributiu de les carreres judicial i
fiscal. BOE núm. 111 09/05/2019
Reial decret 312/2019, de 26
d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut
de l’Organisme Autònom Centre
d’Estudis Jurídics. BOE núm. 113
11/05/2019
DECRET LLEI 8/2019, de 14
de maig, de modificació de la Llei

6/2017, del 9 de maig, de l’impost
sobre els actius no productius dels
personis jurídiques. DOGC núm.
7876 16/05/2019
DECRET 98/2019, de 30 d’abril,
de modificació del Decret 43/2017,
de 2 de maig, de reestructuració
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
DOGC núm. 7866 03/05/2019
DECRET LLEI 9/2019, de 21
de maig, de mesures urgents en
matèria de contenció de rendes
en els contractes d’arrendament
d’habitatge i de modificació del llibre
cinquè del Codi civil de Catalunya en
l’àmbit de la penyora. DOGC núm.
7881 23/05/2019
DECRET 124/2019, de 4
de juny, de reestructuració del
Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública. DOGC núm.
7891 06/06/2019
Ordre JUS/468/2019, de 24
d’abril, per la qual es determina la
composició i plantilla del Gabinet
Tècnic del Tribunal Suprem. BOE
núm. 100 26/04/2019
Ordre AUC/456/2019, d’11
d’abril, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de la concessió
de subvencions a institucions
assistencials que presten ajuda i
assistència als detinguts espanyols
que compleixen condemna a les
presons estrangeres. BOE núm. 94
19/04/2019
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Ordre TEC/469/2019, de 15
d’abril, per la qual s’aprova la Política
de Seguretat de la Informació en
l’àmbit de l’administració electrònica
i es crea la Comissió Ministerial
d’Administració Digital del Ministeri
per a la Transició Ecològica. BOE
núm. 100 26/04/2019
Ordre TFP/503/2019, de 22
d’abril, per la qual es crea i regula la
Comissió Ministerial d’Administració
Digital del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública. BOE
núm. 109 07/05/2019
Ordre HAC/554/2019, de 26
d’abril, per la qual s’aproven els
models de declaració de l’Impost de
societats i de l’Impost sobre la Renda
de no Residents corresponent a
establiments permanents i a entitats
en règim d’atribució de rendes
constituïdes a l’estranger amb
presència en territori espanyol, per
als períodes impositius iniciats entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, es dicten instruccions relatives
al procediment de declaració i
ingrés i s’estableixen les condicions
generals i el procediment per a
la seva presentació electrònica,
i per la qual es modifica l’Ordre
HAP/2194/2013, de 22 de

novembre, per la qual es
regulen els procediments i
les condicions generals
per a la presentació de determinades
autoliquidacions i declaracions
informatives de naturalesa tributària.
BOE núm.118 17/05/2019
RESOLUCIÓ TES/987/2019, de
15 d’abril, per la qual és publica el
Reglament de la Mesa de Valoració
de situacions d’emergències
econòmiques i socials de Catalunya.
DOGC núm. 7857 18/04/2019
Resolució de 22 de maig de
2019, de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, per la qual
s’aprova el nou model per a la
presentació en el Registre Mercantil
dels comptes anuals consolidats
dels subjectes obligats a la seva
publicació. BOE núm. 124 24/05/2019
Resolució de 22 de maig de
2019, de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, per la qual es
modifiquen els Annexos I, II i III de
l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març,
per la qual s’aproven els nous models
per a la presentació en el Registre
Mercantil dels comptes anuals
dels subjectes obligats a la seva
publicació. BOE núm. 124 24/05/2019

RESOLUCIÓ 412/XII del
Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 8/2019, del 14 de maig,
de modificació de la Llei 6/2017, del
9 de maig, de l’impost sobre els
actius no productius de les persones
jurídiques. DOGC núm. 7889
04/06/2019
Resolució de 13 de juny
de 2019, del Departament de
Recaptació de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, per
la qual es modifica el termini
d’ingrés en període voluntari dels
rebuts de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques de l’exercici 2019
relatius a les quotes nacionals i
provincials i s’estableix el lloc de
pagament d’aquestes quotes. BOE
núm. 146 19/06/2019
Ordre TMS/667/2019, de
5 de juny, per la qual es crea
l’Observatori per a la lluita contra el
frau a la Seguretat Social. BOE núm.
146 19/06/2019
ORDRE TSF/116/2019, de 7
de juny, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2020. DOGC
núm. 7897 14/06/2019

SI ESTÀS LLEGINT AIXÒ, VOL DIR QUE ET POTS CONVERTIR EN UN SUPERASSEGURAT.
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AUTO

LLAR

VIDA

MOTO
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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.
Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. A través del seu canal directe: Regal, C/ Llacuna, 56-70, Edificio C, 08005 Barcelona.
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Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

CONTENCIÓ DE LES RENDES EN L’ARRENDAMENT D’HABITATGES PER
DECRET-LLEI
Coordinat per Isidor Garcia
Sembla que els nostres legisladors s’han
acostumat últimament a regular per la via
de Decret Llei una matèria tan important
com els arrendaments d’habitatge i,
sobre tot, una matèria que demana una
certa prudència a l’hora de determinar
el seu contingut, circumstància que és
difícil de trobar en una disposició com un
Decret Llei, sobre tot quan neixen sense
escoltar prèviament als agents que
intervenen en el sector.
Fa uns quants mesos ho feia el Govern
d’Espanya --mitjançant el Reial DecretLlei 7/2019, d’1 de març-- després
d’haver-ho intentat pocs mesos abans.
Ara ho fa el Govern de la Generalitat –
amb el Decret Llei 9/2019 de 21 de maig- amb la pretesa finalitat de contenir el
preu dels arrendaments d’habitatges.
Ja que parlem d’aquesta darrera
disposició (de l’altre ho vàrem fer en un
número anterior), no serem nosaltres
els que direm si els aspectes de
la matèria que s’han regulat són
d’extraordinària i urgent necessitat.
Segurament la manca d’una regulació
adequada durant massa anys i, sobretot,
de polítiques públiques d’habitatge
són les que de manera fonamental han
ocasionat aquesta situació d’urgència i
de necessitat. Però això són figues d’un
altre paner... i sobretot sembla que –en
aquest darrer cas-- no són matèries de la
competència normativa de la Generalitat,
malgrat que ella vulgui regular-ho.
El Decret Llei 9/2019 de la Generalitat
de Catalunya pretén establir un

mecanisme de limitació del preu
dels arrendaments d’habitatges (que
subtilment anomena de “contenció
de rendes”) en els contractes
d’arrendament d’habitatge en què
concorrin les circumstàncies següents:
que es destini a constituir la residència
permanent de l’arrendatari; que se situï
en una àrea declarada com “mercat
d’habitatge tens”; i, que no es trobi
subjecte a un règim amb protecció
oficial. Certament, també regula altres
matèries que ara no són objecte de
comentari (particularment, la penyora).
Ara bé, cal aclarir que la norma
considera àrees amb mercat
d’habitatge tens els municipis o
parts de municipis en els quals
es troba especialment en risc el
proveïment suficient d’habitatge de
lloguer a la població en condicions
que el facin assequible. En aquest
sentit, la competència per efectuar la
declaració d’aquestes àrees correspon
al Departament de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria
d’habitatge; i, en el cas particular de
la ciutat de Barcelona, a l’Ajuntament,
mitjançant un acord del Ple municipal.
També concreta com s’ha de tramitar
i aprovar aquesta declaració, i el
contingut que ha de tenir.
Però la part més important del
Decret és la que regula el règim de
contenció de rendes en els contractes
d’arrendament d’habitatge, perquè és
la que incorpora les conseqüències de
la declaració de “mercat d’habitatge
tens”. Així, en els contractes que es
concloguin en àrees declarades de
mercat tens, la renda pactada a l’inici

del contracte no pot ultrapassar en un
10% el preu de referència per al lloguer
d’un habitatge de característiques
anàlogues en el mateix entorn urbà
(Es preveuen algunes excepcions
que poden ultrapassar fins al 20%).
Aquest preu de referència s’estableix
a partir de l’índex de referència de
preus de lloguer d’habitatges que
elabora i publica el Departament de la
Generalitat de Catalunya competent en
matèria d’habitatge.
No ens equivocarem gaire si advertim
que l’establiment d’un límit màxim de
preus produirà un efecte pervers: els
habitatges que s’ofereixin en lloguer
se situaran al preu màxim previst per la
norma, enlloc de reduir el seu preu.
Per altra banda, la norma
aprovada determina la informació
i contingut que, al respecte, s’ha
de donar i incorporar als contractes
d’arrendaments nous, així com
en el cas dels contractes preexistents
de renda superior al preu de referència.
Resulta important assenyalar que
el Decret Llei preveu que, en cas
que l’arrendador hagi cobrat rendes
que ultrapassin els límits establerts,
l’arrendatari té dret a obtenir la
restitució de les quantitats abonades
en excés amb meritació de l’interès
legal. Les demandes que tinguin per
objecte la determinació de la renda i el
reemborsament de les rendes pagades
en excés en contractes d’arrendament
d’habitatge subjectes al règim de
contenció de renda es preveu que
s’hagin de decidir en judici verbal, amb
independència de la seva quantia.
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També s’ha de fer referència a
la previsió de retroactivitat que
conté el Decret Llei. Els contractes
d’arrendament d’habitatge conclosos
amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei es continuaran
regint pel que estableix la legislació
anterior; però, en cas de novació del
contracte que suposi una ampliació
de la durada o una modificació de la
renda, amb posterioritat a la declaració
de l’àrea en què es trobi l’habitatge
com a àrea amb mercat d’habitatge
tens, s’haurà d’aplicar el que estableix
aquest Decret Llei.
Tot i que en el moment de redactar
aquestes línies el Decret Llei 9/2019
de la Generalitat està en vigor, la seva
aplicació es troba en una situació de
“stand by” en la mida que dependrà
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de l’aprovació dels corresponents
expedients que acabin declarant les
“àrees amb mercat d’habitatge tens”
(del Govern de la Generalitat, o de
l’Ajuntament de Barcelona, en el cas
d’aquest municipi) que encara no s’han
iniciat.
Però, a més, dependrà de la validació
per part del Parlament de Catalunya,
que no resta garantida, i –sobretot—de
la possible impugnació per part del
Govern d’Espanya. Al respecte, cal
advertir que el Consell de Garanties
Estatutàries ha evacuat un Dictamen
(el 4/2019, de 17 de juny) que conclou
que tan sols els articles 2 a 5 (que
regulen la declaració d’àrees amb
mercat d’habitatge tens), la disposició
derogatòria i la disposició final del

Decret Llei no vulneren la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Aquest és un fet que parla per si sol:
el Consell de Garanties qüestiona la
validesa de tots els articles del Decret
llei que regulen el règim de contenció de
rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatges (arts. 6 a 14) quan aquesta
és la matèria que pretén regular el
Decret Llei i que el justifica.
Quins temps aquells en que quan el
Consell Consultiu (avui Consell de
Garanties Estatutàries) qüestionava
un decret llei o un projecte de llei, el
Govern o el legislador tenien compte la
seva opinió!!....perquè aquesta vegada
(i no és la primera) el Govern no sembla
que pensi modificar els aspectes
conflictius d’aquest Decret Llei.
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LABORAL
EL PERÍODE DE TEMPS
A DISPOSICIÓ DE
L’EMPRESARI ÉS TEMPS
DE TREBALL
Sentència del Tribunal Suprem de
19 de març de 2019
Aquest Sentència determina com a
jornada de treball tot el temps que
es destina a estar a disposició de
l’empresari, sense tenir en compte l’activitat exercida durant aquest
període (per exemple, l’assistència
a partits de futbol amb clients). En
el cas concret, es plantejà conflicte col·lectiu en el que els sindicats
demandants sol·licitaven que les
activitats previstes fora de jornada
de treball per a comercials fossin
considerades temps de treball. La
qüestió que es debat és si el temps
destinat a “esdeveniments comercials especials fora de la jornada” ha de
ser considerat com a temps de treball
o, contràriament, ha d’entendre’s
com una extensió als treballadors de
les invitacions previstes pels clients.
La Sentència d’instància dictada per
l’Audiència Nacional donà la raó a la
pretensió de la part social i en fase
cassacional el TS ratifica tal decisió
concloent que l’assistència a aquest
tipus d’actes, tot i ser voluntària,
forma part del temps de treball en
base al Conveni col·lectiu aplicable. El
TS reforça aquest argument confor-

me a la jurisprudència espanyola i europea per la qual s’ha definit el temps
de treball com al “període durant el
qual el treballador està a disposició
del empresari i en exercici de la seva
activitat o de les seves funcions (...)”.
En suma, el TS determina que l’assistència dels comercials a aquest tipus
d’esdeveniments forma part del seu
temps de treball i, en conseqüència,
ha de regir-se pels límits establerts al
art. 34.3 ET.

EL PERMÍS LABORAL PER
DEFUNCIÓ S’INICIA AL
DIA SEGÜENT DEL FET
CAUSANT
Sentència de l’Audiència Nacional
de 23 de maig de 2019
Aquesta resolució estableix que
el permís per defunció de familiar
no pot iniciar-se el mateix dia en el
que es produeix el fet causant fins
i tot quan així ho preveu el Conveni
Col·lectiu d’aplicació tal com passà
en el supòsit de fet, on era d’aplicació
el conveni de ‘contact center’ que
disposa que aquest permís retribuït
es gaudirà “des que es produeix el
fet causant”. L’empresa demandada
s’acull a les previsions convencionals i
defensa que aquest permís ha d’iniciar-se el mateix dia en que té lloc el fet
causant. Contràriament, la part social
entén que la finalitat d’aquest permís
és atendre l’estat de necessitat que
provoca la mort d’un familiar proper,
el que cobra sentit quan el permís es
gaudeix a partir del dia següent a la
defunció.
L’AN comparteix la tesis dels demandants exposant que la finalitat
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i objectius d’aquest permís retribuït
no es compleixen si es resta el dia
del fet causant quan la defunció del
familiar es produeix durant la jornada
laboral i amb més motiu encara si la
defunció es produeix conclosa aquesta. El Tribunal conclou basant-se amb
què els terminis senyalats per dies, a
contar des d’ un determinat, a tenor
del art. 5.1 del Codi Civil, queden
exclosos del còmput. A més, manifesta que restar el dia en el que es
produeix el fet causant seria injust per
als treballadors que patissin la pèrdua
d’un familiar durant o després de la
jornada de treball, que gaudirien d’un
dia menys de permís.

PENAL
NO EXISTEIX DEURE
CONJUGAL EN EL
MATRIMONI
Sentència del Tribunal Suprem
(STS 254/2019) Sala penal de 21 de
maig de 2019
Encara que sembli de Perogrullo recordar-ho, el Tribunal Suprem ha hagut
d’entrar de nou en aquest debat, mitjançant la desestimació del recurs de
cassació interposat contra la condemna
per un delicte d’agressió sexual en concurs amb un delicte de maltractament,
comès per l’espòs contra l’esposa.
La sentència recorreguda havia condemnat al recurrent per haver colpejat
a la seva parella perquè aquesta no
volia mantenir en un dia determinat
relacions sexuals, forçant-la sexualment, al mateix temps que li retreia
que “és la teva obligació”, “que és
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diumenge i toca”, penetrant-la vaginalment i intentant-ho analment,
vencent la resistència de la víctima
mitjançant cops.
El Tribunal Suprem recorda en la seva
sentència que: “es pretén per l’agressor un reconeixement que el matrimoni porta amb si el dret dels cònjuges a
tenir accés carnal amb la seva parella
quan un d’ells vulgui, malgrat la negativa de l’altre; plantejament que deu ser
rebutjat, per la qual cosa la conducta
exercida amb violència de l’accés
sexual mitjançant cops, o vencent la
voluntat de la víctima amb intimidació,
determina la comissió d’un delicte
d’agressió sexual”.
L’Alt Tribunal es veu obligat a argumentar fets tan obvis com que “La llibertat
sexual de la dona casada, o en parella,
emergeix amb la mateixa llibertat que
qualsevol altra dona, no podent admetre’s de cap manera una construcció
de la relació sexual en parella sota la
subjugació de les expressions que
consten en el relat de fets provats, que
descriuen la submissió que va aconseguir el recurrent a la seva parella sota la
coerció de la força”.
Aquest tipus de conductes constitueix,
sens dubte, un greu atemptat al bé
jurídic protegit pel tipus, que és la llibertat sexual, llibertat que no s’anul·la per
la relació conjugal, per la qual cosa no
existeix cap justificació per a violentar
per la força o mitjançant intimidació la
voluntat contrària de l’altre cònjuge. En
el cas que ens ocupa, la víctima va fer
constar la seva falta de consentiment
d’una forma expressa, manifesta i activa, que només mitjançant la violència
va poder ser superada.
Ha de concloure’s, doncs, el dret a
l’autodeterminació sexual en cadascun
dels membres de la parella, raó per la
qual cosa l’ús de violència o intimidació
per un d’ells integra, sense cap gènere
de dubtes, el delicte d’agressió sexual
dels arts. 178 i 179 CP.
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me per regular activitats turístiques,
la compatibilitat amb la normativa
europea de llibertat d’establiment i la
lliure prestació de serveis, així com la
proporcionalitat i motivació.

AVAL A LA REGULACIÓ
DE LES ACTIVITATS
TURÍSTIQUES A
BARCELONA

El Tribunal avala la regulació, concloent
que no resulta aplicable la Directiva
comunitària de Serveis (2006/123/CE)
perquè no s’estan regulant els requisits que afecten l’accés a una activitat
de serveis o el seu exercici, sinó que
estem davant de requisits de normes
d’ordenació que no afecten específicament a l’activitat i que han de respectar els prestadors de serveis (FJ 7.4º).

Sentència núm. 427/2019, de 14 de
maig de 2019, delTribunal Superior de
Justícia de Catalunya (SeccióTercera,
Ponent: ManuelTáboas Bentanachs).
L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar el Pla Especial Urbanístic
d’Allotjaments Turístics (PEUAT), una
disposició que regula la implantació
d’establiments d’allotjament turístic,
d’albergs de joventut, residències
col·lectives d’allotjament temporal i
habitatges d’ús turístic a Barcelona.
La regulació del PEUAT, a grans trets, distingeix quatre zones específiques a Barcelona amb una regulació pròpia en les
quals, en funció de la realitat imperant
dels allotjaments establerts i la població
resident actual, es fixen uns paràmetres i
un objectiu determinat de decreixement
de les activitats, manteniment o noves
implantacions, respectivament.
Aquesta normativa ha estat impugnada en desenes de contenciosos i, en
el primer pronunciament recaigut al
respecte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la regulació
municipal en desestimar un recurs
d’una entitat hotelera. S’admet que
l’Ajuntament actuï des de l’urbanisme
per a evitar els impactes negatius del
turisme, amb l’ objecte d’aconseguir
un desenvolupament harmònic i més
sostenible del conjunt.
En la sentència, més enllà de qüestions transitòries i de normativa aplicable, es tracten les grans qüestions que
generen controvèrsia: l’ús de l’urbanis-

Sens perjudici de l’anterior, es recorda
que la Directiva no s’oposa a què
l’accés a una activitat econòmica se
supediti al respecte d’un límit territorial, considerant que en aquest cas
estem davant de raons imperioses
d’interès general com seria el cas de
la protecció de l’entorn urbà mitjançant
l’urbanisme, sense que la mesura es
pugui considerar, per falta de proves,
desproporcionada (FJ 7.5º).
S’entén que hi ha una motivació suficient a la normativa per la seva connexió
amb fenòmens reals, com és la incidència del turisme a Barcelona que ha
deixat de ser estacional per esdevenir
en una realitat social permanent, amb
les “seqüeles” per la convivència, inseguretat, la degradació de l’espai públic
i l’encariment del lloguer ordinari en
els centres urbans, entre altres factors.
Una motivació que malgrat genèrica
que es considera “cognoscible i eloqüent”.tivació que malgrat genèrica que
es considera “cognoscible i eloqüent”.
Per últim, es fa esment a una falta
d’evidències o proves que sustentin la
pertorbació en la lliure competència,
així com es descarta una vulneració
del principi de jerarquia normativa per
contradicció amb el Pla General Metropolità de 1976 perquè no s’afecta
a l’estructura general i orgànica del
territori.
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ALERTA FISCAL. OCTUBRE 2019 INICI DEL
TERMINI DE PAGAMENT DEL NOU IMPOST QUE
HAN DE PAGAR TOTES LES SOCIETATS TITULARS
DE BÉNS NO PRODUCTIUS.
Amb fonament a la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de març 2019, que declara plenament
constitucional l’Impost sobre actius no productius, al
mes de maig s’ha publicat el Decret llei 8/2019 que
determina el termini de presentació de l’autoliquidació corresponent, que en general serà de l’1 al 30 de
juny de cada any, i, excepcionalment pels exercicis ja
meritats, o sigui, els anys 2017, 2018 i 2019 serà de
l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2019.

Es merita l’1 de gener de cada any i la base imposable està constituïda per la suma del valor de mercat
d’aquests béns (valor cadastral si es tracta d’immobles). El tipus impositiu consisteix en aplicar una escala de gravamen progressiva que va del tipus mínim
del 0,21%, sobre els primers 167.129,45 euros, fins
al tipus màxim del 2,75%, que s’aplica a partir dels
10.685.996,06 euros.
La llei exclou de tributació els béns immobles de
fundacions, organitzacions no governamentals i
altres entitats sense ànim de lucre sempre que es
destinin de forma exclusiva a les finalitats pròpies
no lucratives.

Aquest impost grava determinats béns de les empreses que no estan afectes a l’activitat econòmica
i que s’utilitzen per finalitats particulars dels socis
o familiars. Són béns com, per exemple, l’habitatge
habitual, segones residències, vehicles de més de
200 cavalls, embarcacions de lleure, objectes d’art,
joies, etc.

Es consideren “no productius”, i, per tant subjectes a
tributació, els béns que es cedeixen gratuïtament als
socis. Per tant, no tributen aquells béns quan el valor
de mercat de la cessió de l’ús s’imputa als socis
com una retribució en espècie a l’IRPF o bé efectivament es pagui el valor de mercat per la utilització
del bé.

La finalitat de l’impost és la de lluitar contra el frau
fiscal i pretén evitar l’elusió dels impostos que s’incorporen en estructures societàries quan, en realitat,
constitueixen el patrimoni personal dels socis.

A la data de la redacció d’aquest l’article resta pendent d’aprovació el model d’autoliquidació amb el
que s’ha de realitzar el primer pagament de
l’impost.
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L’ADMINISTRACIÓ DIU:
Herència: Fiscalitat de l’usdefruit amb facultat de disposició:
Una herència en la que el testador institueix com hereu
universal al seu nebot i reserva l’usdefruit vitalici amb
facultat de disposició, de tots els béns, al cònjuge, qui
ha de pagar els impostos? l’usufructuari que té dret a
disposar de tota l’herència, fins i tot a transmetre la
plena propietat, o el nu propietari que no pot disposar
del béns fins que no consolidi el domini?
Doncs bé, a efectes de l’Impost de Successions (ISD)
el subjecte passiu i, per tant, qui ha de pagar aquest
tribut és l’usufructuari, segons es desprèn de l’art.
52.1 segon paràgraf del RD 1629/1991 de 8 de novembre, del Reglament de l’Impost de Successions i
Donacions. Aquest estableix que “(...) si el adquirente
tuviese el derecho a disponer de los bienes se le liquidará el Impuesto por el pleno dominio, sin perjuicio de
la devolución que proceda de la porción de Impuesto
que corresponda a la nuda propiedad si se justificara la
transmisión de los mismos bienes a la persona indicada
por el testador o por la normativa aplicable.”
Per tant, en l’acceptació d’herència tributarà per ISD
l’usufructuari. Els nus propietaris pagaran l’ISD corresponen quan consolidin el domini i respecte al béns que
el legatari no hagi transmès.
No és així a la resta d’impostos. Ni la normativa reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valors de Naturalesa Urbana (en endavant IIVTNU), ni la de l’Impost de
Patrimoni (en endavant IP) o la de l’IRPF fan especial
menció a l’usdefruit amb facultat de disposició.
Així la Direcció General de Tributs (DGT) en la seva
resolució vinculant V408-19, de 10 de maig, considera
que, quan es tracta d’una adquisició ‘mortis causa’ de
béns immobles, es produeixen dos fets imposables.
Un per la constitució de l’usdefruit vitalici a favor de
la vídua i en segon lloc, per la transmissió de la nua
propietat dels terrenys heretats pel nebot. Cada adquirent haurà de liquidar l’lIIVTNU sobre el valor adquirit,
calculat segons les normes ITPAJD. A més, la consulta indica que en el cas que la usufructuària exerciti la
facultat de disposar i procedeixi a l’alienació d’algun
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dels béns immobles urbans, procedirà a la devolució als
consultants de l’impost pagat.
Pel que fa a l’Impost de Patrimoni la DGT determina,
igual que en l’apartat anterior, que cada adquirent ha
d’incrementar la base imposable de l’impost pel valor
d’adquisició del tots els béns adquirits en ‘mortis
causa’, calculat segons les normes generals de l’impost
a 31/12 de cada exercici.
Finalment, no oblidem que els hereus són els responsables del pagament de l’IRPF del causant fins a la
data de la defunció i, per tant, els obligats a autoliquidar i pagar-lo. En el supòsit exposat i degut a que
la usufructuària adquireix a títol de llegat, no respon
d’aquest impost.
A TENIR EN COMPTE:
Suspensió de les sancions per no presentar el model
720.
La Comissió Europea considera que les sancions previstes per la normativa espanyola per l’incompliment
de l’obligació d’informar dels béns situats a l’estranger, mitjançant el model 720, són desproporcionades
i discriminatòries comparades amb les sancions que
s’imposen quan els béns no declarats estan situats al
territori espanyol.
Per aquest motiu i degut a que l’estat espanyol ha obviat el compliment del dictamen motivat de 15/02/2017
la comissió ha elevat l assumpte al Tribunal de Justícia
de la Unió Europea.
Recordem que la sanció prevista per no presentar
aquesta autoliquidació, amb requeriment previ, és de
5.000 euros per dada, amb un mínim de 10.000 euros.
L’equivalent a aquesta sanció mínima quan es tracta de
declaracions informatives, per exemple, per no presentar el resum anual de l’IVA és de 300 euros. A més, la
mateixa llei preveu una sanció del 150% sobre la quota
de IRPF per l’increment de patrimoni no justificat
Amb fonament a aquest recurs recomanem sol·licitar la
suspensió dels procediments que s’estiguin tramitant
en aquest concepte fins que no es resolgui pel Tribunal
de Justícia de la Unió Europea

LA DOCTRINA DEL TC SOBRE LA «FIESTA
DE LOS TOROS» COM A PATRIMONI
CULTURAL (O COM LIDIAR AMB LA CREIXENT
SENSIBILITAT ANIMALISTA)
Si los toros gritaran cuando se les tortura en la plaza, ¿qué diría la afición? ¿Que es música? ¿Que son
notas cargadas de tradición...? Lástima que no tengan nuestra laringe y nadie les oiga
Silvia Marsó

Dr. Joan Ridao
Professor titular (a) de Dret Constitucional
Universitat de Barcelona
Lletrat Major del Parlament de Catalunya
Col·legiat núm. 18.128

L

a Fundació ‘Toro de Lidia’ va presentar fa
poc una sol·licitud a l’Ajuntament d’Olot per
permetre a un noveller local organitzar una
“corrida de toros” a la plaça de la localitat, la
més antiga de Catalunya (1859), donat «l’ampli suport civil que promou la iniciativa».
Aquesta petició te especial interès, és clar, després
de la renúncia de facto del principal empresari taurí a
organitzar “corrides de toros” a Barcelona, després
d’un llarg contenciós judicial i polític. Però també perquè arriba després de dues rellevants sentències del
Tribunal Constitucional (TC), la primera de les quals (STC
177/2016, de 20 d’octubre) declarà inconstitucional i nul
l’article 1 de la Llei catalana 28/2010, de 23 d’agost, de
modificació del text refós de la Llei de protecció dels
animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, que prohibia la celebració “de corrides de toros”
i altres espectacles taurins a Catalunya; i la segona,
la STC 134/2018, de 13 de desembre, que anul·là els
principals articles de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de
regulació de les “corrides de toros” i de protecció dels
animals de les Illes Balears, en què, sense prohibir l’espectacle, es vetava la mort de l’animal.

La STC 177/2016 — polèmica com poques—, anul·là
un apartat de l’article 6.1 de la norma catalana de
protecció dels animals que estenia a les “corrides de
toros” la prohibició ja preexistent de realitzar activitats que provoquessin sofriment als toros. La ratio
decidendi de l’Alt Tribunal —superficial, en molts
passatges apodíctica, i per això mateix, com dirien
els taurins, una autèntica «faena de aliño»— operà
un desplaçament expeditiu del centre de gravetat del
conflicte competencial suscitat cap a la matèria cultural, a partir de l’obligació de conciliar els títols competencials autonòmics sobre protecció dels animals (art.
116.1.d EAC) i espectacles (art. 141.3 EAC), amb els
estatals dels art. 149.1.28 CE (defensa del patrimoni
cultural), 149.1.29 CE (seguretat pública), i cultura (art.
149.2 CE), aquest últim concurrent amb les Comunitats Autònomes (CA), al que atribuí curiosament ple
contingut funcional (legislatiu i executiu). El resultat: el TC conferí una habilitació normativa prevalent
a l’Estat, que oportunament havia legislat feia poc i
ad hoc per atribuir als toros la condició de patrimoni
cultural (Llei 18/2013, per a la regulació de la Tauromàquia i Llei 10/2015, per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial).
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El resultat de la sincronitzada operació
política, legislativa
i jurisprudencial, a
banda d’ignorar el
sistema de repartiment competencial
i de no prendre en
consideració l’existència de rebuig
o desafecció de
part de la població
respecte a aquest
espectacle (FJ 7),
resultà del tot paradoxal, doncs en el
moment de l’aprovació de la Llei catalana diverses CA
(Madrid, Castella
i Lleó, Castella-la
Manxa i Múrcia) ja
havien declarat la
tauromàquia com a
bé d’interès cultural, de forma que si
el problema era la
pervivència del bé
cultural aquesta ja
es trobava plenament garantit en
gran part de l’Estat
i difícilment es
podia veure pertorbada per la prohibició de les “corrides
de toros” a Catalunya, a càrrec —
no s’oblidi— d’un
legislador habilitat competencialment per fer-ho.

EL RESULTAT
DE LA
SINCRONITZADA
OPERACIÓ
POLÍTICA,
LEGISLATIVA I
JURISPRUDENCIAL, A BANDA
D’IGNORAR EL
SISTEMA DE
REPARTIMENT
COMPETENCIAL
I DE NO
PRENDRE EN
CONSIDERACIÓ
L’EXISTÈNCIA
DE REBUIG O
DESAFECCIÓ
DE PART DE
LA POBLACIÓ
RESPECTE
A AQUEST
ESPECTACLE,
RESULTÀ DEL TOT
PARADOXAL (...)”

Aquest pronunciament, però, ha acabat propiciant l’estocada final a qualsevol intent ja no de prohibir les “corrides de toros” sinó fins i tot de modificar-ne part del
ritus per evitar la mort de l’animal.
Així és: el recurs contra la Llei balear 9/2017, tributari en
la seva argumentació de la STC 177/2016, plantejà novament el menyscabament de la competència estatal per
a regular el patrimoni cultural espanyol, en aquest cas
perquè la llei balear establia alguns límits a la lidia (edat
de la bèstia, prohibició de l’«enchiqueramiento» o de
la presència de cavalls, el temps màxim de participació
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dels toros —no superior a deu minuts—, o l’ús d’estris
que poden causar la mort o ferides). Addicionalment, la
impugnació denunciava una vulneració del principi d’unitat de mercat i de lliure circulació, a més d’una lesió de
les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de
tots els espanyols en l’exercici dels drets, pel fet d’imposar què la durada del viatge de la res des de la ramaderia fins a la plaça fos la mínima indispensable.
En la seva fonamentació, el TC no negà un cop més —
perquè no podia—les competències exclusives de les
Illes Balears (agricultura i ramaderia, espectacles i activitats recreatives, protecció del medi ambient, cultura,
patrimoni cultural), però reputà que a la pràctica la llei
pretenia arribar al mateix objectiu que l’extinta llei catalana: la prohibició de facto de les “corrides de toros” a
través de prohibicions o requisits singulars que pretenien reduir la «fiesta de los toros» a quelcom irreconeixible. Seguidament, el raonament de la STC 134/2018
s’endinsà en la resta de motius de la impugnació: bo
i admetent que la finalitat de la norma impugnada es
relaciona amb la competència autonòmica en protecció animal i compresa dins els «els objectius [d’interès
general] de la política social i cultural» que la legislació
estatal bàsica (art. 3.11 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici), i després de constatar que no existeixen mitjans menys restrictius per a l’activitat econòmica, el TC estima paradoxalment que el mandat legal
de contractar amb la ramaderia més propera a la plaça
exclou altres mesures possibles i la possible competència amb altres ramaders, concloent que la regulació no
s’adequa als principis constitucionals de lliure circulació,
lliure empresa i unitat de mercat.
En suma, si bé el TC admet sense embuts la competència autonòmica per regular els espectacles taurins,
sosté que tant la prohibició (Catalunya) com la regulació
d’aspectes essencials dels mateixos, orientada a evitar
la mort o el patiment animal (Illes Balears), envaeixen
la competència estatal en matèria de patrimoni cultural,
que preval en el marc de la concurrència de competències estatals i autonòmiques en matèria de cultura (art.
149.2 CE), en aquest cas encaminada a preservar «valors culturals comuns» com les “corrides de toros”.
Això mateix, segons el TC, autoritza l’Estat a intervenir
de forma intensa —com ja ha fet oportunament el legislador estatal— per afavorir una acció pública supraordenada que garanteixi la homogeneïtat i la pervivència
de la “fiesta de los toros a tot l’Estat”, al marge de la

creixent sensibilitat animalista o fins i tot abolicionista d’una part del mateix.

REGLAMENTS 2016/113 I 2016/1104 DE
COOPERACIÓ REFORÇADA EN L’ÀMBIT
DE LA COMPETÈNCIA I LLEI APLICABLE
Reconeixement i execució de les resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials i d’efectes
patrimonials de les parelles de fet. Didàctica presentació del contingut dels Reglaments objecte
d’aquest estudi, fent constar la importància de la seva utilitat en el context demogràfic actual on la
lliure circulació de persones fomenta de forma creixent, la unió de individus de diversa nacionalitat.

Inmaculada Ruz López
Adv. Col. 18.292
Presidenta de la Secció de Dret Matrimonial i
de Família de l’ICAB

S

ón més de 17 milions, les parelles formades per individus de diferents nacionalitats. La lliure circulació
de persones en el segle que ens trobem, fomenta la
unió, ja sigui en parella o en matrimoni, de persones amb diferents nacionalitats, que es traslladen,
i que generen relacions personals i patrimonials. El fet de la
defunció d’un d’ells, o de la ruptura de la seva unió, té com a
conseqüència la necessitat de liquidar el seu règim econòmic matrimonial, o en el cas de la parella de fet, regular els
seus efectes patrimonials. Això necessita d’una unificació de
criteris, a fi d’evitar la duplicitat de processos, o el naixement
de resolucions procedents de diferents estats, que fossin
inconciliables.
El consell de la Unió Europea a través d’aquests Reglaments,
adopta unes mesures en l’àmbit de la cooperació judicial en
assumptes civils amb repercussió transfronterera, per a garantir la compatibilitat de les normes aplicables en els estats
membres, en matèria de conflictes de lleis i competència.
Els Reglaments tracten de concentrar la competència en
matèria de règim econòmic matrimonial, i dels efectes
patrimonials de les unions registrades, en l’estat membre
els òrgans jurisdiccionals del qual, hagin de resoldre sobre
la successió d’un dels cònjuges o membres de la parella de
conformitat amb el Reglament 650/2012, o el divorci, separació judicial o anul·lació del matrimoni segons el Reglament
2201/2003 del Consell; I en el cas d’una unió registrada, hagi
de conèixer-se la seva dissolució o anul·lació.
No obstant això, per a regular els supòsits en els quals les
qüestions patrimonials (matrimoni o unió registrada) no tinguin relació amb processos pendents en un òrgan jurisdic-

ESTABLEIXEN
ELS
REGLAMENTS
UNA SÈRIE
DE PUNTS DE
CONNEXIÓ PER
A DETERMINAR
LA LLEI
APLICABLE
A MANCA
D’ELECCIÓ
DE LES PARTS

cional d’un Estat membre,
els presents Reglaments
estableixen una sèrie de
punts de connexió per a
determinar la competència judicial, sent el primer
d’ells la residència habitual
dels cònjuges o membres
de la unió registrada en
el moment d’interposició
de la demanda, seguits
d’altres criteris.

Per a augmentar la seguretat jurídica i l’autonomia de les parts, els
Reglaments, permeten
que, sota determinades
circumstàncies, les parts
acordin l’elecció del fòrum
en favor dels òrgans
jurisdiccionals de l’Estat membre de la Llei aplicable o dels
òrgans jurisdiccionals de l’Estat membre de la celebració del
matrimoni. I en el cas de les unions registrades, podran triar
el fòrum dels òrgans jurisdiccionals de l’Estat membre de la
llei aplicable o dels òrgans jurisdiccionals de l’Estat membre
en virtut de la llei de la qual s’hagi creat la unió registrada.
Però a més, el Reglament estableix una sèrie de normes a fi
d’evitar resolucions contradictòries respecte a la llei aplicable
al règim econòmic matrimonial, o als efectes patrimonials de
les unions registrades, donant plena seguretat jurídica a les
parts, que coneixeran de davant mà, com serà la llei aplica-
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ble al seu cas. Aquestes normes abasten la totalitat del patrimoni en qüestió, amb independència de la naturalesa dels
béns, o del lloc en què es trobin.Estableixen els Reglaments
una sèrie de punts de connexió per a determinar la llei aplicable mancant elecció, que en el cas dels matrimonis, és la
residència habitual immediatament després del matrimoni
el primer d’ells, o la llei nacional comuna mancant l’anterior,
i essent, mancant aplicació dels dos criteris anteriors, la llei
de l’Estat en el qual els cònjuges tinguin una relació més
estreta (referida aquesta connexió al moment de celebració
del matrimoni).
Per a les unions registrades, el Reglament preveu com a
llei aplicable la de l’Estat en virtut del qual s’hagi realitzat el
registre obligatori per a la constitució de la seva unió.
Però de la mateixa manera que en el cas de l’elecció del
“foro”, els Reglaments permeten a les parts l’elecció de
la llei aplicable, en el cas del matrimoni, entre les lleis del
país en el qual tinguin la seva residència habitual o la de la
seva nacionalitat. I en el cas de les unions registrades, si bé
s’estableixen els mateixos criteris d’elecció, la llei triada ha
d’atribuir efectes patrimonials a la unió registrada, per a no
deixar a la mateixa en un buit legal.
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Atesa la importància que donen els Reglaments objecte d’aquest article a l’autonomia de la voluntat, hem de
ressaltar, la certesa, seguretat jurídica i capacitat de previsió que dóna a les parts el fet de manifestar, amb els
requisits legals del país on el duguin a terme, l’elecció
del “foro” i de la llei aplicable en aquesta matèria, ja que,
encara que s’estableixen uns criteris que permetin desenvolupar aquesta cooperació reforçada entre els estats
membres, no oblidem que aquests criteris i punts de
connexió, vénen a la vegada “moderats i modulats”, per
altres criteris que, en definitiva, dependran de la seva
interpretació per un tercer, en el moment en què hagin
de fer-se valer.
D’aquí, la necessitat d’assessorar a les parts que tenen
o poden tenir repercussions transfrontereres, en el
sentit d’establir, mitjançant els instruments que els Reglaments ens proporcionen de forma clara, quin òrgan
jurisdiccional serà el competent, i quina llei serà aplicable, a les qüestions en matèria del seu règim econòmic
matrimonial, o als efectes patrimonials de la seva unió
registrada, per a aquells casos en què fos necessari.
Simplement, posant en pràctica el Dret preventiu.

L’ESTAT EMBRIONARI
DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE DIGITAL
Exposició resumida d’una enquesta relativa a la presumpta comissió de conductes delictives
(maltracte físic i/ó psicològic) i l’amplificació d’aquestes amb el fenomen de les xarxes
socials, des de la perspectiva de la norma interna i el dret comparat.

Ruth Sala Ordóñez
Advocada
Col. 26.017

L

a Violència de Gènere és un concepte
jurídic que suposa un vincle d’intimitat entre
la parella i un patró de conductes violentes i
coercitives que inclou actes de violència física contra la dona, però també maltractament
i abús psicològic, agressions sexuals, aïllament i control
social, assetjament sistemàtic i amenaçant, intimidació,
coacció, humiliació, extorsió econòmica i amenaces diverses. El fenomen de les xarxes socials i la missatgeria
instantània provocarà en aquests patrons de conducta
una amplificació de les conductes coercitives, una extensió del control i la manipulació, així com la persistència i
constant presència de l’agressor en la vida de la víctima.
Per elaborar aquest article, vam aprofundir en el concepte i en la seva percepció mitjançant un estudi social amb
enquestes i un estudi jurídic-normatiu: es va introduir la
enquesta a la xarxa social Twitter amb accés lliure i es
va presentar el mateix qüestionari a un grup controlat de
4rt de la ESO (entre 14 i 15 anys) d’un institut públic de
Barcelona i en un grup de 2n de FP (entre 17 i 18 anys)
d’una escola de la ciutat de Palència.
Els resultats confirmaren que: un de cada cinc usuaris
ha patit violència digital amb la seva parella o ex parella,
decreixent entre els usuaris de més de 30 anys.
L’exposició de la intimitat augmenta amb l’edat entre
adolescents, mentre que el 80% dels adults afirma que

EN LES DUES
ENQUESTES
REALITZADES
(JOVES DE 14
A 18 ANYS),
ELS RESULTATS
CONFIRMAREN
QUE: UN DE
CADA CINC
USUARIS
HA PATIT
VIOLÈNCIA
DIGITAL AMB LA
SEVA PARELLA
O EX PARELLA,
DECREIXENT
ENTRE ELS
USUARIS DE MÉS
DE 30 ANYS

no comparteix imatges
íntimes.
Pel que la percepció
de les desigualtats, a
l’ESO, només el 50%
dels usuaris la perceben, augmentant en un
56% a FP i amb una
percepció molt més
gran entre els majors
de 30 a 40 anys.
L’any 1990 es va promulgar la primera llei
anti-stalking o assetjament a Califòrnia,
a la secció 646.9 del
Codi Penal. Als països
del Common Law, el
concepte jurídic del
delicte de stalking es
va introduir a Gran
Bretanya, Escòcia,
Irlanda i Gal·les cap
a finals dels anys 90
sota la aprovació de
la Protection from Harassment Act al 1997
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que s’afecta greument la seva tranquil·litat (art.422
bis CP belga) o en el fet d’immiscir-se de manera
repetida i amb intenció manifesta en la vida privada
de l’altre, a fi i efecte d’obligar-lo a fer alguna cosa o
a abstenir-se’n de fer-ho, inclús per atemorir-lo (art.
285b CP holandès). Àustria introduí la Berharrliche
Verfolgung (§107a öStGB) dirigida a castigar amb un
any de presó i a instància de l’assetjat, a qui perseguís il·legal i tenaçment a un altre. Interessant és la
redacció que es fa a Alemanya, ja que suposa que la
responsabilitat penal deixa de supeditar-se al factor
aleatori de la reacció de la persona assetjada.
La LO 1/2015 de 30 de març, incorpora el tipus penal
d’assetjament a l’article 172 ter, donant resposta a
aquelles accions que, no podien ser qualificades ni
com a amenaces ni com a coaccions, però que suposaven conductes reiterades, mitjançant les quals, es
menyscaba de forma greu la llibertat i la percepció
de seguretat de la víctima que ho pateix, en ser l’objecte de persecucions o vigilàncies constats o altres
actes d’assetjament mitjançant els medis telemàtics.

(“The Stalking Law”). Portugal, va aprovar a l’any
2015 la Llei n.º 83/2015, de 05 d’agost, tipificant el
crim de “persecució” l’article 154.º-A del Codi Penal.
Els portuguesos consideren diversos comportaments com la temptativa d’entrar en contacte amb la
víctima mitjançant missatges, trucades telefòniques
o mitjançant correus electrònics; El detall de les
accions ha d’anar motivat per una prolongació en el
temps i de manera repetida, persistent i imprevisible
que porta a la víctima a una sensació de desemparament i impotència davant els fets d’assetjament
que està patint. Aquest assetjament ha de produir
una greu alteració en la seva salut física i mental
i alterar en gran mesura la seva vida quotidiana.
El més innovador dins de la legislació portuguesa és
la determinació del delicte d’una forma àmplia, en
el sentit que el legislador fa servir el concepte “per
qualsevol mitjà” , quedant inclosos tots els mitjans
telemàtics com a eina d’assetjament.
Dinamarca introduí al 1933 al Codi Penal, l’article 265
que, es centra en la vulneració de la pau de l’altre
“importunant-lo, perseguint-lo amb cartes o molestant-lo de qualsevol forma tot i l’advertència policial”.
També Bèlgica i Holanda compten amb disposicions
penals que anomenen “harcèlement” o “Belaging”
i que consisteix en l’assetjament a altre, coneixent

Hi ha dos pronunciaments al respecte pel Tribunal
Suprem: la STS 324/2017, de 8 de maig i la STS
554/2017, de 12 de juliol, Rec. 1745/2016. Ambdues
resolucions difereixen en els seus pronunciaments
únicament en la consideració com a fet provat de
“l’alteració o no de la vida quotidiana de la víctima”.
En aquesta última Sentència, la Sala considera que
la petició, per part de la víctima d’un Ordre d’allunyament és acreditativa del criteri d’alteració de la
vida quotidiana que introdueix l’article 172 ter del
Codi Penal.
Podem concloure que, si be a l’enquesta del CIS
de 2017 reflexa una creixent sensibilització en la
violència de gènere digital, el cert és que els usuaris de xarxes socials només identifiquen en un 50%
aquests comportaments.
Crèdits:
Han participat a la primera part de l’estudi: Rexha,S.,
Robles Ramos,A., Rodríguez Domínguez,C., Rodríguez Gómez,MR., Rodríguez Morillo,F. y Sala Ordóñez,R.,
Agraïments:
Per la elaboració del material d’aquest article l’autora agraeix la inestimable ajuda i consells de: Amador
Aparicio (Enginyer Informàtic), Pablo Borjabad (Fiscal
de Menors), Institut Menéndez Pelayo Barcelona,
Col·legi Salesianos Villamuriel Cerrato.

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE
LA UNIÓ EUROPEA DE 26 DE MARÇ DE 2019: ELS
EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE
LA CLÀUSULA DE VENCIMENT ANTICIPAT
L’autor analitza el contingut de la Sentència de referència, des de la
perspectiva del caràcter essencial o no de la clàusula de venciment anticipat,
per establir si la seva nul·litat, comportaria la nul·litat del préstec.

David Viladecans Jiménez
Advocat
Col. 23.097

E

l passat 26 de març de 2.019 es va publicar
la Sentència del TJUE de la mateixa data (assumptes acumulats C-70/17 i C-179/17), per
la qual es resolen dues qüestions prejudicials
plantejades pel Tribunal Suprem i pel Jutjat
de Primera Instància núm. 1 de Barcelona, relatives a la
clàusula de venciment per impagament dels préstecs
hipotecaris.
1. La Sentència.
La Sentència conclou que la Directiva 93/13/CEE del
Consell, de 5 d’abril de 1993, és contrària a la possibilitat que una clàusula de venciment anticipat d’un contracte de préstec hipotecari declarada abusiva sigui
conservada parcialment mitjançant la supressió dels
elements que la fan abusiva i, d’altra banda, no s’oposa al fet que s’integri una clàusula abusiva amb una
disposició legal, sempre que el contracte de préstec
hipotecari en qüestió no pugui subsistir sense la clàusula abusiva i l’anul·lació del contracte sigui perjudicial
per al consumidor.
La Sentència de cap manera suposa donar suport a la
tesi que semblava sostenir la Sala Primera del TS, atès
que el TJUE només permet la integració d’una clàusula en el supòsit que l’anul·lació determini la nul·li-

EL TJUE
RECORDA QUE
EL SISTEMA DE
PROTECCIÓ AL
CONSUMIDOR
ES BASA EN
L’EXISTÈNCIA
D’UNA SITUACIÓ
DE DESEQUILIBRI
ENTRE EL
CONSUMIDOR I
EL PROFESSIONAL

tat del préstec, per
la qual cosa, en cas
que la nul·litat de la
clàusula abusiva no
determini la nul·litat del préstec, no
és possible aquesta
integració.

El TJUE recorda que
el sistema de protecció al consumidor es
basa en l’existència
d’una situació de
desequilibri entre
el consumidor i el
professional (Apartat
49). Han d’establir-se
mecanismes que
garanteixin que clàusules no negociades individualment
puguin ser controlades per a apreciar el seu caràcter abusiu, estant obligat el jutge nacional a actuar
d’ofici (Apartat 50), amb la finalitat que no produeixin efectes al consumidor, tret que el consumidor
s’oposi a això (Apartat 52). No és possible la inte-
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gració d’una clàusula declarada nul·la, modificant-la
(Apartat 53). La nul·litat derivada de la pràctica
abusiva té una funció dissuasiva per al professional,
finalitat que es perdria si es permetés la integració
(Apartat 54).
Dues eren principalment les qüestions plantejades
al TJUE: (i) si era possible només anul·lar parcialment la clàusula de venciment anticipat; (ii) en cas
que no fos possible, si era possible, en el si d’una
execució hipotecària, fer aplicació de l’article 693
L.E.Civ. o 1124 C.Civ., com a normes supletòries,
enfront d’una situació d’impagament acreditat del
deutor, evitant així l’arxiu del procediment d’execució hipotecària.
La primera qüestió és contestada en sentit negatiu. L’anul·lació parcial és considerada com una
modificació de la clàusula que no seria admissible
i que faria perdre l’efecte dissuasiu de la nul·litat
(Apartat 55). Només es permet la integració del
contracte mitjançant l’aplicació d’una norma supletòria de Dret nacional en casos que la nul·litat de la
clàusula determinés la nul·litat del contracte i fos
perjudicial per al consumidor (Apartat 56), reemplaçant així l’equilibri formal del contracte per un
equilibri real que restableixi la igualtat de les parts
i evitar l’anul·lació del contracte (Apartat 57), atès
que anul·lar el contracte podria exposar al consumidor a conseqüències potencialment perjudicials
i veure’s frustrat l’efecte dissuasiu de la nul·litat
(Apartat 58).
El Jutge nacional, en primer lloc, haurà de determinar si la supressió de la clàusula de venciment anticipat tindrà com a conseqüència que el contracte de
préstec pugui subsistir o no (Apartat 60).
Si considera que el contracte no pot subsistir, haurà
d’analitzar si l’anul·lació del contracte provoca efectes perjudicials per al consumidor. En el cas concret
analitzat, es considera que la nul·litat del contracte
sí que és perjudicial per al consumidor, atès que es
permetria al banc acudir a una execució ordinària,
on els drets del consumidor serien inferiors a una
execució hipotecària (Apartat 61). Aquesta deteriorament processal habilitaria evitar la nul·litat del
contracte substituint la clàusula per l’article 693.2
L.E.Civ. (Apartat 62).
Per contra, si es considera que el contracte pot
subsistir després de l’anul·lació de la clàusula, s’ha
de suprimir la clàusula sense més, tret que el con-
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EL JUTGE
NACIONAL, EN
PRIMER LLOC,
HAURÀ DE
DETERMINAR
SI LA SUPRESSIÓ
DE LA CLÀUSULA
DE VENCIMENT
ANTICIPAT
TINDRÀ COM A
CONSEQÜÈNCIA
QUE EL
CONTRACTE DE
PRÉSTEC PUGUI
SUBSISTIR O NO

sumidor s’oposi a
la nul·litat i consideri que l’execució
hipotecària li convé
(Apartat 63).
2. Conclusions que
es desprenen de la
Sentència.
La Sentència
només permet la
integració d’una
clàusula declarada
com a abusiva si es
posa en risc la validesa del contracte i
això resulti perjudicial per al consumidor. Fora d’aquest
cas és improcedent la integració
amb una norma
supletòria, donada
la finalitat dissuasiva perquè no es
continuïn utilitzant
aquestes clàusules.

Fins avui, cap pronunciament judicial ha assenyalat
que la clàusula de venciment anticipat d’un préstec
hipotecari fos essencial, determinat la seva nul·litat,
la nul·litat del préstec.
De fet, el TS en la seva Sentència del Ple núm.
705/2015 de data 23 de desembre de 2.015 va optar
per la nul·litat de la clàusula sense acordar la nul·litat del préstec. I és la mateixa postura adoptada
en centenars de pronunciaments dictats per altres
tribunals que han anul·lat la clàusula de constant
referència.
El jutge nacional haurà de seguir el camí marcat en
l’Apartat 60 de la Sentència. I si es manté el criteri conforme la nul·litat del venciment anticipat no
determina la nul·litat del préstec, haurà d’aplicar les
previsions de l’Apartat 63 de la Sentència, això és,
supressió de la clàusula i no integració amb norma
supletòria, raó per la qual el procediment hipotecari
haurà d’arxivar-se.
I només podrà salvar-se l’execució en cas que el
consumidor assenyali que li convé l’execució.

EL COL·LEGI ES MOU
EL ‘2nd WOMEN BUSINESS & JUSTICE
EUROPEAN FORUM’ POSA LES BASES PER
CONSTRUIR UNA SOCIETAT MÉS IGUALITÀRIA
El Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona va acollir els
dies 27 i 28 de juny el ‘2nd
Women Business & Justice
European Forum’, una iniciativa
innovadora i pionera liderada
per segon any consecutiu per la
degana de l’ICAB, Mª Eugènia
Gay, amb l’objectiu de donar
visibilitat a diferents models
d’èxit femení, a través de grans
referents en el món de la justícia,
de la ciència, de l’economia i
l’empresa, de la tecnologia i la
cultura per donar un nou pas
endavant per aconseguir una
igualtat real entre homes i dones
en totes les esferes de la vida.

#WomenICAB19
#TimeIsNow
#Talentfemeni

2nd
WOMEN
BUSINESS
& JUSTICE
EUROPEAN
FORUM
QUAN

Partners:

27-28 JUNY

ON

seu de l’ICAB

QUI

talent femení del món del Dret,
dels Negocis, de la Ciència
i de la Cultura

PER UNA IGUALTAT REAL
“Arreu del món, estem alçant la veu per deixar
de banda el silenci i la indiferència davant els
fets de violència i discriminació contra les dones.
El canvi és possible i està passant. Ens guia un
principi fonamental de la humanitat: la confiança
en què un dia aconseguirem la igualtat de drets
entre dones i homes”. Amb aquesta frase de
Michele Bachelette, primera dona presidenta de
Xile i Alta comissionada per als Drets Humans
de l’ONU, la degana del Col·legi, va donar la
benvinguda a les més de 300 assistents del ‘2nd
Women Business & Justice European Forum’,
entre les quals, a la taula presidencial i inaugurant
aquest congrés també hi van ser Carmen Calvo
Poyato, vicepresidenta del Govern i ministra de
la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat,
Ester Capella Farré, consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i Ada Colau, alcaldessa
de Barcelona.
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utilitzada amb un nou enfocament transformador. Va
recordar les paraules que dies anteriors havia dit la
vicepresidenta del govern, Carmen Calvo: “per combatre
la desigualtat de forma efectiva és necessari un canvi en
les regles del joc que doni pas a una cultura de la igualtat
que ho impregni tot, una reformulació del model social,
econòmic, polític i cultural enfocat des de la igualtat
entre homes i dones”.

En el seu discurs inaugural -on també va ser present a
la taula Mar Serna, magistrada del Social de Barcelona i
ex Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunyala degana va destacar “que la història de les dones ha
estat marcada per una gran situació de desigualtat, que
perviu en l’actualitat, malgrat els avenços legislatius,
tot i la lluita de tantes dones en totes les disciplines,
professions i àmbits”.
Per això el ‘2nd Women Business & Justice European
Forum’ ha volgut donar veu a més de 50 dones referents
en diferents sectors per donar visibilitat del talent femení
i posar de de manifest, un cop més, la universalitat
d’aquesta causa i de la necessitat de seguir unint
esforços per construir una societat més justa i equitativa.
La degana va afirmar que l’anomenat ‘sostre de vidre’,
de forma subtil dificulta a les dones l’accés a llocs de
responsabilitat en institucions i empreses i l’escletxa
salarial entre homes i dones, continua sent una disfunció
social que hem de combatre amb totes les nostres
forces ja que les dones hem de treballar dos mesos més
de mitjana per percebre el mateix salari que un home en
les mateixes condicions.

“Aquest és precisament l’objectiu que aspirem
aconseguir en aquest fòrum: una perfecta aproximació
entre els diferents àmbits que propiciï un increment
de dones en els poders públics, que promogui un
ordenament jurídic compensat i equilibrat, que instauri
polítiques públiques i privades igualitàries, paritàries,
conciliadores i, en definitiva, justes” va dir la degana
abans de donar per inaugurat el ‘2nd Women Business
& Justice European Forum’ i va afegir que amb aquest
esperit “el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, s’ha
compromès amb els objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides de l’Agenda 2030.
Només desenvolupant accions per promoure la igualtat
real de dones i home i promovent societats justes,
pacífiques i inclusives”.
Inaugurat el fòrum es va donar inici a les sis taules de
debat amb les quals s’ha donat visibilitat a diferents
models d’èxit femení i s’ha aconseguit l’objectiu de
posar de manifest totes les situacions de desigualtat que
pateixen les dones, per evidenciar la seva existència, per
prendre consciència d’elles, per protegir i empoderar a
les dones que la pateixen per tal de revertir la situació.

En el seu discurs inaugural també es va voler destacar
que la manifestació més cruel i radical de la desigualtat
s’expressa en la violència de gènere. En aquest sentit, la
degana va exposar que “tot i que, el 1993, l’Assemblea
General de les Nacions Unides va publicar la Declaració
sobre l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 20
anys després, 1 de cada 3 segueix patint violència física
o sexual, principalment a mans de la seva parella o el
seu company sentimental, el que demostra que encara
queda molt per fer”.
“Des de l’advocacia, com a garants dels drets i llibertats,
tenim un deure i un compromís especial amb aquest
objetius: continuar treballant per aconseguir una societat
més igualitària”, va afirmar la degana del Col·legi i
seguidament va apel·lar al Dret com a mecanisme de
transformació social, i també a la política perquè sigui

Així, en la primera taula, dedicada al “lideratge global” hi
van participar Dolores Delgado, ministra de Justícia del
Govern d’Espanya; Cristina Gallach, alta Comissionada
per a l’Agenda 2030 per al compliment dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides; Svanhildur Hólm Valsdóttir, assessora Política
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del ministre d’Economia i Finances del Govern d’Islàndia,
i Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comissió
Europea i ex comissària de Justícia i Drets Fonamentals i
Ciutadania de la Unió Europea. Esther Nin, directora de
l’Assessoria Jurídica Internacional del Banc de Sabadell
i Khatarina Miller, presidenta de l’European Women
Lawyers Association (EWLA), que actuaren com a
relatores d’aquesta primera taula del Fòrum.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia i ex presidenta
de la Comissió d’Igualtat i de l’Observatori VD i VG
del Consejo General del Poder Judicial. La taula va ser
moderada per Ángela Cerrillos, Diputada de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Madrid i van actuar com a
relatores Mar Serna, magistrada del Social de Barcelona
i ex Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
i Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
En aquesta taula es va posar de manifest que la llei per
si sola no canvia la realitat i que a la judicatura s’han
de comptar amb instruments imperatius en matèria
d’igualtat, organismes específics que vigilin la seva
correcta aplicació i formació per fomentar la igualtat. En
aquest sentit, es va destacar la necessitat d’incidir en
el camp de l’educació i la formació per trencar amb els
estereotips i per tal de poder jutjar amb perspectiva de
gènere.

Una prova dels èxits que han aconseguit les dones és la
igualtat en el marc regulador. En aquest sentit, Viviane
Reding va destacar l’important paper que han tingut les
quotes com a instrument de discriminació positiva i va
apel·lar al “Not without me” (no sense mi). Es va afirmar
que a les àrees on realment s’han aplicat hi ha hagut un
impacte molt important; és un exemple el camp de la
política, per això es va concloure que les quotes han de
persistir mentre la desigualtat tingui rostre de dona.

La segona taula del ‘2nd Women Business & Justice’ va
tractar sobre “Justicia i Igualtat” de la mà de Cristina
Almeida, advocada; Pauline Mukanza, membre
executiu de l’European Women’s Lobby i presidenta de la
Young Women Leaders Network; Cani Fernández, sòcia
de Cuatrecasas i sòcia en Competència i Pràctica de
Dret de la UE; Encarna Roca, vicepresidenta del Tribunal
Constitucional; Inmaculada Montalbán, magistrada

La taula de Ciència, Investigació i Tecnologia va comptar
amb la participació de Gloria Oliver, gerent de la
Fundació Pasqual Maragall; Montse Serra, directora
general HP Enterprise Solutions; Noemí Hernández,
BBA, BL – Corporate Development Manager – AMADIX;
Carmen Agustín, doctora en Neurociències per la
Universitat de València i professora ajudant Doctora
de la Facultat de Biologia de la Universitat de València
i col·laboradora del Programa ‘Órbita Laika’ de TVE.
Gemma Calvet, directora de l’Agència de Transparència
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va ser
l’encarregada de moderar la taula i les relatores van ser
Belén Marrón, Social Leader specialized in Public Affairs,
Health & CSR i Teresa Blasi, presidenta de la Comissió
de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona.
En l’àmbit d’aquesta taula es va denunciar que els
sistemes d’intel·ligència artificial s’han basat en
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dades històriques amb una escassa representació
de les dones, per això es va apel·lar al fet que en els
comitès ètics i de valoració d’algoritmes s’augmenti la
participació d’aquest col·lectiu, ja que el món necessita a
la ciència i la ciència necessita a les dones. També es va
destacar la importància de l’ús de les noves tecnologies
com a eina transversal i global que ha de ser usada per
aconseguir reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

La taula d’Emprenedoria va donar a conèixer els testimonis
de Sara Berbel, gerent Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona; Yolanda Pérez Sáez, directora de BStartup i
Hub Empresa de Banc Sabadell; Ewa Widlak, consultora
d’igualtat de gènere a empreses i institucions, experta
en comunicació estratègica; Alicia Muñoz, Head
of Governance, Regulatory Affairs & Privacy, Banco
Santander. Va moderar la taula Maria Teixidor, secretària
de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona. Actuaren
com a relatores de la taula Elena Faba, presidenta del
Cercle de Dones de Negocis i Cristina Vallejo, diputada
de la Junta de Govern de l’ICAB.

Economia i Empresa va ser la primera taula de debat de
la segona jornada del 2nd Women Business & Justice
European Forum. Van formar part d’aquesta taula Marieta
Jiménez, general Manager Spain a Merck Group; Noemí
Moya, cap de Gabinet de la Consellera d’Empresa i
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Coneixement; Maria Alsina, directora Territorial de
“CaixaBank”; María Segimón, advocada, consellera
d’empreses i diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Madrid; i Isabel Maestre,
vicepresidenta de Ellas Vuelan Alto (EVA) i directora de
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Va moderar
la taula Anna Gener, presidenta-CEO de Barcelona
Savills Aguirre Newman i van fer de relatores Paula
Fernández Ochoa, consultora & Docent en Branding,
Màrqueting Jurídic i Marca Personal i sòcia de +More
ThanLaw i Sara Molina, consultora estratégica, coach
executive i sòcia fundadora de Marketingnize.
En aquestes taules es va posar de relleu que
l’emprenedoria de la dona es converteix en
autoocupació, ja que el 31% de dones emprenedores
ho fan per necessitat mentre el 63% dels homes
arriba a l’emprenedoria per il·lusió. La desigualtat entre
homes i dones té un cost considerable per a l’economia
espanyola ja que la incorporació de les dones a llocs de
direcció estan generant uns beneficis estimats entre un
10% i un 15%. De la mateixa manera, els comitès que
valoren els riscos en l’àmbit de l’emprenedoria han de
ser paritaris per evitar biaixos i un tracte desigual.

Per analitzar el paper de la dona dins el món de la
Cultura i dels Mitjans de Comunicació es va convidar
a participar en aquesta Fòrum internacional a Soledad
Gallego-Díaz, directora d’El País; Isona Passola,
presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català; Isabel
García-Zarza Martínez, responsable de la Secció
Nacional i Societat de YoDona; Cristina Sancho,
directora de Comunicació de Wolters Kluwer i vocal de
Women in a Legal World. La moderadora de la taula va
ser Gloria Fernández-Lomana, periodista i presidenta
de 50&50 Gender Leadership Advisory i Marlene
Estévez, sòcia del Departament de Litigació & Arbitratge
de Roca Junyent i Carmen Pérez Andújar, vicesecretària
de Mitjans Materials i Tecnològics del Consejo General
de la Abogacía Española van actuar com a moderadores.
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El compromís de totes les institucions, de tota la
societat en general és imprescindible per aconseguir
la igualtat real a curt termini, doncs en cas contrari els
experts pronostiquen que fins l’any 2234 no s’assolirà la
igualtat.

A través d’aquest important desplegament de sororitat
obtingut a través del ‘2nd Women Business & Justice
European Forum’ s’ha pogut visibilitzar que “trencar el
sostre de vidre és possible” i que cal continuar treballant
i teixint aliances que permetin empoderar la dona per
dur a terme una reformulació del model social actual i
conduir-lo a un de nou basat en la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones.
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Lliurament del 1st Women Business & Justice
European Forum Award
En el marc de la celebració del ‘2nd Women Business
& Justice European Forum’, el Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona es va lliurar el ‘1st Women Business &
Justice European Forum Award’ a la jutgessa Ruth
Bader Ginsburg per la seva trajectòria professional com
a segona jutgessa nomenada per la Cort Suprema dels
Estats Units. El president Clinton la va nomenar com
a jutgessa associada de la Cort Suprema i va prendre
possessió d’aquest càrrec el 10 d’agost de 1993.

La seva filla, Jane C. Ginsburg, professora de la
Columbia Law School, va recollir el premi en nom seu.
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Més de 70 anys proporcionant tranquil·litat
i seguretat als professionals del
món del dret i les seves famílies.

Confiança
+

202.000
mutualistes

Estabilitat
+

5%

de rendibilitat
mitjana*

Solidesa
+

7.280

M€

d’estalvi gestionat

www.mutualidadabogacia.com

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

Atenció personalitzada

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

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

*Rendibilitat mitjana del Plan Universal des que es va crear el 2005: 5,31 %. Rendibilitat al tancament de 2018: 4,30 %.

EL COL·LEGI ES MOU
IGUALTAT, EL MILLOR LLEGAT PER
A LES GENERACIONS FUTURES
El compromís per la igualtat que tantes i tantes dones hem assumit al
llarg de la història ens ha conduït a un enfocament transformador de
la societat que ha vingut acompanyat d'un increment de la influència
de les dones en els poders públics, no com una finalitat, sinó com un
mitjà per aconseguir que la societat sigui realment igualitària. Seguint
aquesta premissa, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona hem
liderat per segon any consecutiu el "Women Business and Justice
European Forum", un ambiciós projecte que es veu consolidat com
a fòrum de trobada, de reflexió i de debat sobre la visibilitat del talent
femení i que posa en relleu l'experiència de dones referents en el
sector tecnològic, científic, cultural, empresarial i judicial.
Podem afirmar que a través de la consolidació d'aquest fòrum
hem fet un pas més en la consecució de la igualtat, contribuint així
a assentar unes bases que permetin formular un nou model de
societat més igualitari i just. Resulta necessari afrontar amb valentia
les situacions de desigualtat que encara subsisteixen, per evidenciar
la seva existència, per prendre consciència d'elles amb la finalitat de
protegir i donar poder a les dones per revertir aquesta situació.
L'obstinació i perseverança de grans referents ens està permetent
a totes trencar el sostre de vidre i, al seu torn, crear un nou estil
de direcció de les empreses i de lideratge polític que trasllada un
important missatge de confiança a la societat. La igualtat transita
pel camí de la reivindicació d'aquest talent femení i passa per fer
visible el lideratge femení en tots els àmbits i sectors perquè sigui
el model de referència i l'exemple a seguir.
Si bé és cert que la desigualtat d'oportunitats entre homes i
dones per aconseguir llocs de responsabilitat és un fet objectiu
en tots els àmbits i disciplines, el gran avanç del S.XXI radica en
què progressivament s'han anat pal·liant els obstacles per accedir
a les cúpules de decisió; prova d'això són els indicadors de les
empreses de l'IBEX 35: el 2012, un 14'2% de dones ocupaven els
càrrecs de conselleres, mentre que el 2018, el percentatge es va
elevar a un 24%, lluny encara, de la paritat desitjada, però és una
dada reveladora.
Seria desitjable que aquests avenços de presència femenina en
els òrgans de decisió es traslladessin també a l'àmbit judicial
espanyol, on s'ha produït un tímid avanç, ja que el 53% de les
places les ocupen jutgesses però només un 29% ostenten òrgans
del poder judicial i un 18% representen al Tribunal Suprem. Per
això serà necessari conscienciar als poders públics de la necessitat d'implantar sistemes de quotes que defensin la presència
de dones en aquesta esfera. Al sector de l'Advocacia també es
percep una esperançadora reacció dels bufets, els quals estan fent
una ferma aposta a través de la implementació de plans d'igualtat,
per revertir el percentatge piramidal de les estructures actuals, en
les quals el 52% de l'Advocacia són dones però només el 16%
ocupen el lloc de sòcies als grans despatxos.

Mª Eugènia Gay
Degana de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

L'aportació de les dones en l'àmbit de la ciència i la tecnologia ha
resultat vital per al desenvolupament d'aquest sector. Cimentar
sistemes paritaris dins de les empreses tecnològiques emergents
és fonamental per evitar la infrarepresentació femenina, ja que, més
enllà de la reivindicació, no comptar amb la meitat del talent, pot
arribar a produir un cost considerable per a l'economia espanyola.
Així doncs el 60% de les empreses reconeixen que la presència de
més dones en els seus consells de direcció genera uns beneficis
estimats entre un 10% i un 15%. La incorporació íntegra del talent
femení a les empreses suposaria un augment de més de 156.000
milions d'euros del Producte Interior Brut d'Espanya, xifra suficient
per fer front al pagament de les pensions dels espanyols, que al
2017 va suposar un cost de 139.647.000 milions d'euros.
Durant les dues intenses jornades del congrés han quedat patents
els èxits que hem aconseguit a nivell global en el marc regulador
per a la igualtat. En aquesta línia, l'exvicepresidenta de la Comissió
Europea Viviane Reding va destacar l'important paper que han
jugat les quotes com a instrument de discriminació positiva, sota
el lema "NotWithoutMe" (no sense mi). A les àrees on realment
s'han aplicat les quotes s'ha produït un impacte significatiu; exemple d'això el trobem al Parlament espanyol, on després de les eleccions del 28 d'abril, de 350 diputats, 184 són homes (el 52,6%),
mentre que 166 dones (el 47,4%), una xifra que ens consolida
com l'Estat més paritari d'Europa. Per aquest motiu considerem
que el sistema de quotes ha de persistir mentre la desigualtat
segueixi tenint rostre de dona.
Una altra de les disfuncions socials que hem de combatre és l’escletxa salarial que subsisteix i s'acosta al 20%. La seva eradicació
passa pel compromís d'implantar plans d'igualtat en les empreses
i d'establir mecanismes de penalització i de sanció dels incompliments legals que es detectin.
Per seguir avançant amb passos ferms en igualtat és imprescindible marcar l'accent en les mesures educatives a tots els nivells,
trencar amb els estereotips, jutjar amb perspectiva de gènere i
apostar per les noves tecnologies com a instrument i clau per obrir
noves oportunitats professionals. El compromís de totes les institucions, dels poders públics, polítics i socials és imprescindible per
aconseguir la igualtat real a curt termini i refutar el mal pronòstic dels
experts que asseguren que no ho aconseguirem fins a l'any 2234.
Afrontem el repte d'aconseguir la igualtat amb decisió, valentia i
sororitat, sumant esforços, obrint portes, teixint aliances, buscant
consensos més enllà de les diferències, tancant les ferides que ha
deixat la discriminació i construint ponts perquè puguem transitar
en el camí de l'esperança, la llibertat i la igualtat. Aquest serà, sens
dubte, el millor llegat que podem deixar a les generacions futures.
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EL XXVI CONGRÉS
DE RC ABORDA LES
PROVES GENÈTIQUES
EN LA CONTRACTACIÓ
D’ASSEGURANCES
La degana de l'ICAB, Mª Eugènia Gay, i el president de
la Comissió de Responsabilitat Civil i Assegurances del
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Diego Callejón, van
inaugurar el XXVI Congrés de Responsabilitat Civil que
es va celebrar els dies 23 i 24 de maig a la seu col·legial.
La clausura del XXVI Congrés d’RC va anar a càrrec
de la diputada de la Junta de Govern de la corporació,
Núria Flaquer, i de l'advocat i secretari de la Comissió
organitzadora del Congrés, Lluís Rodríguez Pitarque.

En el marc d’aquesta edició del Congrés - una cita de
referència per als advocats i advocades de tot Espanya
especialitzats en aquesta matèria- es van abordar
temes nous com la legalitat de les proves genètiques
en la contractació d'assegurances de vida i de salut
per intentar analitzar fins a quin punt es pot obligar
una persona a sotmetre’s a determinades proves amb
els instruments legals existents; els problemes que
generen els vehicles de mobilitat personal, com poden
ser els patinets, en l’àmbit de la responsabilitat civil;
l'assegurança D & O (Directors & Officers). També
es van tractar temes més "clàssics" dins la RC com
són "El rescabalament del lucre cessant i la pèrdua
d'oportunitat. La seva prova en les lesions temporals";
"Els sistemes alternatius de reparació del dany i la
responsabilitat civil" i el "barem". Una altra qüestió de
suma rellevància és la recent reforma del Codi penal en
matèria d'imprudència en la conducció de vehicles de
motor o ciclomotor, que ha recuperat la via penal per
a les reclamacions derivades de la sinistralitat menys
greu. Finalment, el magistrat i president de la secció
primera del Tribunal Suprem, Francisco Marín Castán,
va ser l'encarregat de fer un "Anàlisi sobre la recent
doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem sobre
responsabilitat civil".

EL II CONGRÉS DE DRET
IMMOBILIARI ANALITZA
LA INCIDÈNCIA DELS
PISOS TURÍSTICS EN LES
COMUNITATS DE PROPIETARIS
El 13 de juny es va celebrar a la seu de l’ICAB el II
Congrés de Dret Immobiliari, esdeveniment que van
organitzat conjuntament el Consell de l’Advocacia Catalana,
l’Associació de Promotors de Catalunya, el Consell General
de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, el
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida,
el Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris, el Col·legi de
Notaris de Catalunya, el Deganat dels Registradors de la
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya i l’ICAB.
Va ser inaugurat pel secretari del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, Jesús Sánchez, i el diputat de la Junta de
Govern Alejandro Fuentes-Lojo.
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temes d’anàlisi

El Congrés va servir per donar a conèixer la visió
pràctica dels contractes traslatius de domini al Codi
Civil de Catalunya (arres, condició resolutòria i cessió
de solar per obra futura); per abordar les activitats
turístiques i la seva incidència en l’àmbit de les
Comunitats de Propietaris; per tractar la ‘Modificació
del PGM per a la obtenció d’habitatge de protecció
pública al sòl urbà consolidat i per a la declaració
d’àrea de tanteig i retracte, i definició dels termes
d’edificació a Barcelona’; i per analitzar “l’evolució
de la Llei d’Arrendaments Urbans des de l’any 1994 i
les successives reformes. La denegació de pròrroga
segons els diferents redactats de les modificacions
de la LAU; els contractes de temporada i la seva
diferència amb els contractes d’arrendaments
d’habitatge habitual; el contracte d’habitatge i la
incidència dels arrendaments per a ús turístic al
mercat d’arrendament de l’habitatge”.
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I CONGRÉS DE DRET
ADMINISTRATIU
La diputada de la Junta de Govern del Col·legi, Susana
Ferrer, va inaugurar el I Congrés Dret de l’Administratiu,
que es va celebrar el passat 4 de juliol.

El Congrés es va dividir en cinc taules d’anàlisi que van
permetre abordar l'ús de la in-tel·ligència artificial a les
administracions públiques i la seva relació amb el dret
admi-nistratiu; les clàusules socials i medi ambientals
a la Llei de contractes 9/2017 de com-petència i
plataformes tecnològiques; els sistemes alternatius de
resolució de conflictes (ADR; arbitratge i mediació) en la
via contenciosa administrativa i l’entelèquia de l’execució
de sentències en via contenciosa administrativa.

L’ICAB ACULL EL CONGRÉS
DE L’ADVOCACIA JOVE DE
CATALUNYA
El II Congrés d’Immobiliari va ser clausurat per
Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Ignasi Puig,
president del Consell de l’Advocacia Catalana, Lluís
Marsà, president de l’Associació de Promotors de
Catalunya; Joan Ràfols, president del Consell General
de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya;
Anabel Miró, presidenta del Col·legi d’Administradors
de Finques de Barcelona-Lleida; Gerardo Duelo,
president del Col·legi i Associació d’Agents
Immobiliaris; Joan Carles Ollé, degà del Col·legi de
Notaris de Catalunya; i María del Carmen Floran,
degana del Col·legi de Registradors de la Propietat de
Catalunya.

El Col·legi va ser la seu on es va realitzar els dies 5 i 6
de juliol el Congrés de l’Advocacia Jove de Catalunya,
organitzat pel Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona.
El Congrés va ser inaugurat pel president dels Joves
Advocats de Catalunya, Lluís Escoda; la consellera
de Justícia, Ester Capella; la degana del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i el president
del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig Ventalló.
Sota el títol ‘25 years from now: el futur de l’advocacia a
debat’, aquesta cita va servir per reflexionar sobre com
evolucionarà l’advocacia jove en els propers 25 anys
en àmbits com la propietat intel·lectual, la intel·ligència
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artificial, la transformació de la probàtica o la utilització
del blockchain en el sector públic per tal d’analitzar com
aquests canvis poden afectar la professió.
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http://digitalrightsbarcelona.org/). Es tracta d'un projecte
transversal i de caràcter internacional impulsat per
la degana que s'ha materialitzat gràcies al treball de
la Comissió de Transformació digital de l'ICAB i de
nombrosos 'project partners'. Aquesta iniciativa té com a
finalitat disposar d'un text normatiu que defensi tots els
drets digitals de la ciutadania, ja que l'avanç tecnològic
és imparable i alguns dels canvis que aquest ha posat de
manifest ha comportat nous perills per a les persones que
cal preservar, especialment en àmbits tan essencials com
el dret a la intimitat, la privacitat o el dret a l'honor.

CONVENI AMB BARCELONA
TECH CITY PER PROMOURE
EL CONEIXEMENT DEL DRET
DIGITAL
La degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona,
Mª Eugènia Gay, i Miquel Martí, CEO de l'associació
Barcelona Tech City, van signar el 30 de maig un conveni
de col·laboració per tal de promoure a la ciutadania,
en general, i a l'advocacia, en particular, un major
coneixement del dret de les noves tecnologies, de la
transformació digital i de la protecció de dades personals.

L’ICAB AL BIZBARCELONA 2019
L’ICAB va participar en el BIZBarcelona 2019, l’esdeveniment
d'emprenedoria, start-ups, pimes i autònoms que es va
celebrar els dies 12 i 13 de juny al recinte firal de Montjuïc
a través de les sessions d’assessorament sobre “Negocis
digitals, Big data, Internet de les Coses (IOT),”; “Economia
Social”; “Innovació i noves oportunitats”,“Creació i gestió
empresarial,”; i “Internacionalització” i l’organització de
diferents conferències.

En aquest sentit, cal destacar que les dues entitats
col·laboraran per donar impuls i internacionalització
al projecte de la 'Carta de Barcelona pels drets de la
ciutadania en l'Era Digital' (#BarcelonaDigitalRights)

A través de la Intercol·legial –de la qual l’ICAB en forma
part- es va impartir la conferència “Transformació
digital i entorns personals”, en la qual hi van participar
l’expert en Internet Genís Roca i la periodista Milagros
Pérez Oliva; mentre que la Comissió de Prospectives
Socioprofessionals del Col·legi, a través de l’advocada
Maria Company va oferir la conferència “l’Emprenedoria
i Protecció de Dades’.
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propers esdeveniments

I CONGRÉS DE COMPLIANCE
I FIRA EUROPEA DE LA
TECNOLOGIA APLICADA AL
COMPLIANCE
Els pròxims dies 19 i 20 de setembre de 2019, la seu
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) acollirà
el I Congrés de Compliance de Barcelona i la Fira
Europea de la Tecnologia Aplicada al Compliance, un
esdeveniment coorganitzat per l’ICAB i l‘Associació
Espanyola de Compliance (ASCOM) dins el conveni de
col·laboració subscrit entre ambdues entitats.
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III CONGRES DE MEDIACIÓ,
26 I 27 DE SETEMBRE
El centre ADR organitza per als dies 26 i 27 de setembre
el III Congrés de Mediació. Es tracta d’un esdeveniment
eminentment pràctic ja que a través de diferents tallers i casos
s’exposarà què cal tenir en compte a l'hora de fer una mediació
en l’àmbit empresarial, la justícia restaurativa i dins l’àmbit
contenciós-administratiu, per citar alguns exemples.
Durant el congrés també s’analitzarà l’avantprojecte de Llei
d’Impuls de la Mediació” i la “Mediació obligatòria i altres
modalitats en Dret Comparat.
Tant si et vols dedicar a la mediació, com si ja ets advocat
mediador no et pots perdre aquest Congrés. Reserva’t les dates!

CONGRÉS DE TURISME,
17 I 18 D’OCTUBRE
Reserva’t els dies 17 i 18 d’octubre, ja que són les dates
en què se celebrarà el Congrés de Turisme que l’ICAB
organitza juntament amb altres entitats.

POSTGRAU EN PRÀCTICA
JURÍDICA EPJ-ICAB
(EDICIÓ OCTUBRE 2019)
El proper mes d’octubre s’inicia una nova edició del
Postgrau en Pràctica Jurídica de l’Escola de Pràctica
Jurídica (EPJ) del Col·legi. És la formació pràctica
idònia per iniciar-se en l’advocacia i aporta destresa i
experiència a un llicenciat i/o graduat o graduada en Dret
que vulgui exercir com a advocat o advocada.
El Congrés es concep com un esdeveniment multiespai
orientat als advocats i les advocades de l’ICAB que
vulguin fer una aproximació al concepte de ‘Compliance’
a les organitzacions, com per als més exigents
‘Compliance Officers’ que busquin les últimes novetats
per a l’acompliment de les seves funcions.
Inscripcions obertes! Reserva la teva plaça!

Els lletrats i les lletrades en pràctiques treballen sobre
supòsits reals, intervenen en simulacions de judicis a les
aules, poden fer voluntàriament pràctiques en despatxos
i es traslladen a l'Escola Judicial, on intervenen
defensant casos davant jutges.
Consulteu tota la informació a www.icab.cat!
Inscripcions obertes!
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POSTGRAU EXPERT EN DRET
EUROPEU ED. 2019/2020
El proper 18 de setembre tindrà lloc la Sessió
informativa del Postgrau expert en Dret Europeu a
càrrec de la seva coordinadora, la lletrada Beatriz Gil.

NOVA EDICIÓ DELS MÀSTERS
D'ESPECIALITZACIÓ JURÍDICA
ICAB
Vols un plus per a la teva formació? Et vols especialitzar?
Apunta’t als Màsters d'especialització Jurídica del Col·legi
de l'Advocacia de Barcelona.

La formació té una durada de 100 hores i combina casos
pràctics amb part teòrica. La formació està dividida en
dos mòduls; el Mòdul I són els mecanismes de defensa
dels drets fonamentals a la UE: TEDH; i el Mòdul II, que
és el Dret Europeu; el TJUE.
El Postgrau expert en Dret Europeu de l'ICAB s’iniciarà
al mes d’octubre del 2019 i finalitzarà a l’abril del 2020.
Les classes són dilluns i dimarts de les 19 a 21h.
El postgrau inclou una subvenció per fer una visita
institucional al TEDH i al TJUE.
Entra a www.icab.cat i reserva la teva plaça!

El programa de Màsters de l'ICAB ofereix la possibilitat
d’iniciar-se, a través de la formació, en l’especialització
d’una branca del Dret. Enguany com a novetat s’ofereix el
Màster en Dret i Esport, formació que se suma a l’àmplia
oferta de Campus: Màster en Propietat Intel·lectual
i Industrial, en Advocacia Penal, en Dret Fiscal, en
Compliance, en Dret Immobiliari, en Dret Laboral i
Recursos Humans, en Dret Laboral, en Dret dels Negocis,
en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de
conflictes, en Dret de Família i Successions, en Dret de la
Societat de la Informació i en Dret Processal
S’ofereixen grups reduïts, de 25-30 alumnes, i
instal·lacions modernes per tal d’afavorir l’aprenentatge.
Dona ales al teu Currículum. Inscriu-te !

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: Jaime Pàmies Magriñá,
Agustí Mallol Sarabia, Astrid Dorfmeister Villalba; Eduard
Cortada Segarra; Joan Vinyes Vila; Arcadio Francitorra
Orteu; Inmaculada Cardona Martínez; Jorge Barberán
Coma; Josep Motta Querol; Núria Magrià Guillem;
Inmaculada Esmerats Raurell; Fidel Sánchez Velasco;
Joan Pau Jover Santinyà; Manuel Lizondo Rodríguez;
Enric Juan del Castaño; German Carregalo Toledo;
Ferran Font Català; Maria Isabel Paris Vidal-Ribas; Jaime
Guix Borrell; Joan Martí Campmajó; José Luis Serrano
Montilla; Luis Trenchs Vallet; Francesc de Solà Domingo;
Manuel Rojo Cabrera.

DES DE LA JUNTA

NOUS ÒRGANS
DE DIRECCIÓ A
9 SECCIONS DE
LA COMISSIÓ
DE CULTURA I
FORMACIÓ
De conformitat amb les previsions de l’article
22.6 del Reglament de la Comissió de Cultura i
Formació de l’ICAB, la Junta de Govern acorda
desconvocar les eleccions inicialment previstes
per al 18 de juliol de 2019 per proveir els càrrecs
dels òrgans de direcció de les Seccions de la
Comissió de Cultura i Formació que seguidament
s’indiquen i declarar electes les candidatures
úniques proclamades integrades pels companys i
companyes següents:

SECCIÓ DE DRET ADMINISTRATIU
Presidenta: Cristina Gómez Nebrera.
Vicepresident: Carles Pareja Lozano.
Secretari: Carlos Menéndez Martínez.
Vocals: Gemma Solanas Romero, Alex Torner de Gispert, Cristina Benítez Vázquez, David Núñez Fernández i Elvira Fernández Lozano.

SECCIÓ DE DRET AMBIENTAL
Presidenta: Judit Ligüerre Casals.
Vicepresident: Joan Perdigó Solà.
Secretària: Jéssica Ramírez Cantero.
Vocals: Jordi Arteaga Fuentes. Aina Llorca Felip,
Roser Puig MarcóNatàlia Centella Gumaches, i Lluís
Gonzaga Laguna Cano.

SECCIÓ DE DRET CONSTITUCIONAL
President: Francisco Chamorro Bernal.
Vicepresident: Manuel Piñol Dastis.
Secretari: Francisco Javier Bejar García.
Vocals: Gloria Soto Aguilera, Carles Soliva Hernández; Marta Crespo Guijarro, Eloy Moreno Tarrés,
Matilde Urrutia Martínez-Zurita; Sònia Reina Sánchez,Javier Selva Prieto.

SECCIÓ DE DRET DE LA COMPETÈNCIA I
DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
President: Carles Prat Masip.
Vicepresidenta: Rosa Martínez Brines.
Secretària: Anna Guix Tornos.
Vocals: Elisabet Alier Benages, Valeria Enrich Schröder, Anna Autó Casassas, Miguel Vidal- Quadras Trias
de Bes, Mònica López Gómez, Santiago de Nadal
Arce, Rais Amils Arnal i Natàlia Esteve Manasanch.

SECCIÓ DE DRET ESPORTIU
President: José Antonio Vivanco Hidalgo.
Vicepresident: Ponç Puigdevall Cayuela.
Secretari: Albert Baches Soler.
Vocals: Elena Palomares Balaguer, Raquel Arenas Pérez,Thamar Giménez Binder i Cristian Zarroca Blanco

SECCIÓ DE DRET FISCAL I FINANCER
President: Albert Folguera Ventura.
Vicepresident: José Blasi Navés.
Secretari: Raül Calderero Marquez.
Vocals: Fancesc Xavier Bascós Casademunt.

SECCIÓ DE DRET LABORAL
President: Enrique García Echegoyen.
Vicepresident: Max Arias Blázquez.
Secretària: Mónica Gual de Diego.
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Vocals: Abigail Blanco Cumplido, Josep Danon Campon Alejandro J. de Llano Salvador, Jonathan Gallego
Montalbán, Maria José Gozálvez Vives, David Ibáñez
Gubert, Montserrat Martínez Mora, M. del Carmen
Sánchez-Bustamante de la Herran.

SECCIÓ DE DRET MERCANTIL
President: Lluís Esquerra Resa.
Vicepresidenta: Susana Esther Bleier Terrer.
Secretària: Nathalie Kühlmann.
Vocals: Maria Luisa de Alarcón Elorrieta, José Soria
Sorjús, Bàrbara Clara Jean-Mairet Patiño, José
Ramon Morales Cáceres, Raimundo Segura de Lassaletta, Daniel Vázquez Albert.

SECCIÓ DE DRET PROCESSAL
President: Lluís Rodríguez Pitarque.
Vicepresidenta: Tiziana Di Ciommo.
Secretari: Fernando García Molinos.
Vocals: Antonio Rubio Bonet, Beatriz Gil Vallejo i
Mary Helen Pino Vera

PRIMER ÒRGAN DE
DIRECCIÓ A LA SECCIÓ
DE DRET COOPERATIU
I D’ECONOMIA SOCIAL
De conformitat amb les previsions de l’article 22.6
del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació
de l’ICAB, la Junta de Govern acorda desconvocar les
eleccions inicialment previstes per al 18 de juliol de
2019 per proveir els càrrecs dels òrgans de direcció
de la Secció de Dret Cooperatiu i d’Economia Social
de la Comissió de Cultura i Formació i declarar electa
la candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes següents:
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Presidenta: Cristina R. Grau López.
Vicepresidenta: Silvia Moncayo Granada.
Secretari: Ignacio Blajot Arañó.
Vocals: Salomé López Ramos, Jordi Pujol Moix, Miguel Borrego González, Marina Berga Ardanuy, Mar
Garriga Filgueira, Dolors Clavell Nadal, Carolina Pedraza Osorio, Eva Ferré Ibarz, Maria Ángeles Calavia
Molinero i Moisés Lara Roldán

NOU ÒRGAN DE
DIRECCIÓ DE LA
COMISSIÓ D’ADVOCATS
SÈNIORS
De conformitat amb les previsions de la disposició
final primera del Reglament de la Comissió d’Advocats Sèniors i de l’article 15 del Reglament de les
Comissions de persones col·legiades de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Junta de
Govern, reunida en sessió de 4 de juliol de 2019, ha
acordat desconvocar les eleccions inicialment previstes per al 18 de juliol 2019 per proveir els càrrecs
de l’òrgan de direcció de la Comissió d’Advocats Sèniors que seguidament s’indiquen i declarar electa la
candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes següents:
President: Juan Antonio de Lassaletta Bolta.
Vicepresident: Juan Antonio Querol Salinas.
Secretari-Tresorer: Joan Sardá Sampietro.
Vocals: Manuela Fernández Fernández, Maria Isabel
Mato Ruiz, María de los Ángeles Recacha de Miguel,
José María Delgado Rodríguez, Inés García Chabret i
José María Gual Banús.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

LA FAGEDA,
MOLT MÉS
QUE IOGURTS
La Fageda ha resolt la problemàtica social per la
qual va néixer. Dona treball i habitatge, o sigui, intenta donar sentit a les vides de totes les persones
adultes de la comarca de la Garrotxa que presenten
discapacitat intel·lectual o trastorns mentals severs.
Actualment La Fageda atén totes les demandes de
treball d’aquests col·lectius i s’ha obert a persones
en risc d’exclusió social.
A principis dels anys 80, quan es crea la cooperativa,
els malalts mentals estaven tancats en els psiquiàtrics,
autèntics centres d’internament. Sorgeixen diferents
iniciatives per intentar introduir els malalts mentals
a la societat, per treure’ls de l’estat de marginació
i tractar-los senzillament com a persones. Entre les
experiències d’aquells anys es troba la cooperativa
La Fageda, que mira d’aconseguir aquesta inserció a
través del treball.
Està comunament acceptat que el desenvolupament
d’una activitat laboral és fonamental en la vida de
qualsevol persona. Malgrat això, l’any 2017 la taxa
d’ocupació de les persones amb malaltia mental és del
18%, segons l’estudi publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, va començar
sense res, en uns locals cedits per l’ajuntament d’Olot
i fent feines per a empreses de la comarca, del sector
tèxtil, imatgeria religiosa, etc. Però el que Colón tenia
clar és que treballaria a la natura, ja que el treball amb
éssers vius, animals i plantes és fortament rehabilitador.
D’altra banda, es va proposar tenir un negoci propi, per
no esdevenir mà d’obra barata de les empreses veïnes.

Avui dia, La Fageda dona feina o ocupació a més de 400
persones, 60% de les quals pateixen una malaltia mental, una discapacitat intel·lectual o es troben en
situació de vulnerabilitat. La Fageda és un projecte social
que es serveix d’una estructura empresarial per oferir
llocs de treball dignes a aquestes persones. Fa més de
25 anys que fabrica iogurt i postres làctics i actualment
el iogurt natural de La Fageda és el més venut a Catalunya. També elabora gelats i melmelades i disposa d’una
granja de vaques i d’una empresa de jardineria.
La Fageda atén la persona en la seva globalitat,
prestant diferents serveis socials: teràpia ocupacional,
habitatge amb pisos assistits i suport a la pròpia llar,
inserció a l’empresa ordinària i a la comunitat. La Fageda és actualment una fundació que ocupa una finca de
16 hectàrees al municipi de Santa Pau, al bell mig del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i rep
més de 40.000 visitants cada any.
El model de La Fageda i el particular equilibri que
aquesta ha aconseguit entre els vessants social i
empresarial del projecte, atrau moltes mirades, tant a
l’Estat com a altres països. Aquest mes de juny,
The Arbinger Institute, consultora internacional amb
seu als Estats Units, ha distingit La Fageda amb el
premi a “l’organització que ha ajudat a canviar la mirada
del món”. Tanmateix La Fageda organitza a les seves
instal·lacions, cursos i jornades formatives per a
emprenedors socials o executius que busquen donar un sentit (propòsit) més genuí i humà als seus
projectes.

NECESSITES AJUDA?
La solució està al 936011252, el telèfon de contacte dels Voluntaris ICAB.
Si necessites acompanyament, si vols vèncer la soledat...
Darrera tots els problemes hi ha una solució possible.
Venç la por i contacta amb els Voluntaris ICAB,
perquè un advocat o advocada com tu t’ajudarà
a resoldre aquesta situació que et neguiteja.
No estàs sol. No estàs sola. Truca als Voluntaris ICAB!
NECESSITES AJUDA?
SOM COMPANYS,
SEMPRE A PROP TEU

VOLUNTARIAT ICAB, DE L’ADVOCACIA PER A L’ADVOCACIA

93 496 18 80 ext. 5050
fundacio@icab.cat

ANABEL MIRÓ PANZANO, PRESIDENTA DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS
DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA I PRESIDENTA DEL CONSELL
DE COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA
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“Per millorar el parc d’habitatges en
règim de lloguer s’ha de dotar al mercat
de confiança, seguretat i estabilitat”
És la primera dona en 80 anys que ha ocupat el càrrec
de presidenta del Col·legi d’Administradors de Finques
de Barcelona-Lleida. Què ha suposat a nivell personal i
professional assolir aquest càrrec? És un gran repte des
de totes dues vessants, tant la personal com la professional, doncs la implicació, la responsabilitat i l’honor d’exercir
aquest càrrec, sens dubte té repercussions en tots els àmbits. De tota manera, la il·lusió, la confiança i comptar amb
un bon equip, són elements clau en qualsevol lideratge,
i tots ells han estat presents al prendre possessió com a
presidenta d’aquesta institució. Que sigui ara una dona qui
està al capdavant d’aquesta Corporació és un senyal més
de la constant innovació i adequació d’aquesta activitat professional als valors que demanda la societat.
Considera que la situació de la dona dins el sector de
les Administracions de Finques ha millorat en relació a
quan aquest es va crear? Creu que el “sostre de vidre”
s’ha reduït? La professió de l’Administració de Finques
ha evolucionat molt en el temps, però té grans referents
de dones que van obrir camí en moments gens fàcils per
accedir al món professional i que van saber superar les
barreres i les dificultats existents. El gran número de dones
a les què aquest any els hi va correspondre el reconeixement dels 50 anys de trajectòria ha estat un clar exemple
d’aquest fet.
Les comunitats de propietaris i les relacions convivencials
en un edifici, en el que conflueixen tant persones que els
ocupen com a propietaris o en règim de lloguer són un reflex clar de la societat, per tant, la dona com a professional
i com emprenedora, cada vegada ha estat més ben valorada
i reconeguda, essent que a dia d’avui, les estadístiques de
les noves col·legiacions, ja reflecteixen un número superior
de dones al d’ homes que accedeixen a la professió.
Sens dubte hi ha fites a superar, com són per exemple els
horaris en què es celebren les Juntes, però no és tan sols
una qüestió de conciliació o coresponsabilitat, es tracta
de conscienciar la ciutadania de quin és el millor horari per
deliberar i prendre decisions importants per la conservació,

manteniment, organització, i en definitiva per tractar qüestions que afecten a la millor qualitat de vida a les seves llars.
Probablement la millor resposta no sigui al final d’un dia de
treball, quan és tard i tots estem més cansats. Cal anar fent
pedagogia i aportar punts de reflexió, ja que és quelcom que
ens afecta a tots, tant a les persones que hi viuen com als
professionals que hi treballen en la seva gestió.
Quins objectius s’ha marcat per al seu mandat?Els
objectius que hem planificat amb la Junta de Govern van
adreçats bàsicament en 3 línies estratègiques; relacions
amb la societat, amb les administracions públiques i
amb els col·legiats:
En el primer punt, les noves tecnologies estan transformant en profunditat i de manera molt ràpida els costums, i per tant, també el desenvolupament dels serveis
professionals. Hem de facilitar als professionals la integració d’aquests canvis, i el model per tal d’incorporar
als mateixos també l’expertesa i els valors personals,
com ara la confiança i la seguretat, que són la base de
les encomanes de gestió. També cal fer un anàlisi profund i rigorós per determinar cap a on ha d’anar la professió i com connectar amb allò que la societat espera
de nosaltres.
En segon lloc, les polítiques públiques són claus per
determinar el marc i les regles del joc, i els professionals, des del coneixement i l’experiència, tenim molt
a dir alhora del seu disseny e implementació, per la
qual cosa hem de seguir caminant en el millor diàleg i
col·laboració en benefici de tots. En aquest moment en
el què l’habitatge és objecte de tants canvis normatius,
l’administrador de finques s’ha de posicionar com un
professional de referència davant la societat i les institucions. Des de sempre ha treballat amb rigor i sensibilitat
per les persones, conciliant posicions i facilitant la millor
convivència, però potser encara no hem sabut explicar
prou bé a la societat i a les institucions el gran abast de
la nostra feina. Tot i que cada vegada hi ha més relació,
volem seguir caminant en aquesta direcció.
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I en darrer terme, els Col·legis, com a Corporacions
Públiques d’especial naturalesa, que integra funcions públiques i privades, hem de ser referents en la
formació continuada i en el control deontològic de
l’exercici professional, però sense oblidar mai l’escolta
activa i necessària comunicació amb els col·legiats,
per saber entendre en cada moment què volen i com
els podem ajudar millor en la seva activitat. També
considerem molt important la visió dels joves dins la
corporació i l’evolució de les professions. Cal incentivar la seva participació activa en els Col·legis, i en
els grups intercol·legials , com ja s’està potenciant
actualment.
Recentment han alertat des del Col·legi d’Administradors de Finques que establir un topall en
el preu de lloguer alterarà el funcionament del
mercat . Quines mesures proposen per solucionar
el problema del lloguer de pisos en ciutats com
Barcelona? Des dels Col·legis d’Administradors de
Finques sempre s’ha manifestat que per millorar el
parc d’habitatges en règim de lloguer s’ha de dotar al
mercat de confiança, seguretat i estabilitat. D’aquesta
manera entenem que s’aconseguirà augmentar l’oferta de lloguer, ja que un just equilibri entre les parts ha
estat sempre la millor base per les millors relacions.
Cada vegada que s’han fet legislacions molt proteccionistes pels llogaters, o a l’inrevés, el pas del temps
ha demostrat el seu impacte negatiu. Hi ha molts
factors que afecten al preu de l’habitatge. Cal analitzar
aquesta qüestió amb dades certes, rigor i profunditat,
per tal de trobar les mesures correctives més adequades que facilitin l’accés a la llar, com un bé directament connectat amb la dignitat de les persones, però
defugint de solucions que podrien portar a l’efecte
justament invers del que és pretén.
També cal analitzar amb detall el problema de l’habitatge, ja que no és el mateix la situació que es pateix
a les grans ciutats o capitals, que a les poblacions
ben connectades, que a les que no ho estan encara.
Afrontar-ho des de totes les seves àrees d’influència és clau, i les polítiques d’habitatge potser no han
estat les més encertades, o els hi ha mancat una visió
d’estratègia i previsió de futur. Però no haver-ho fet
amb prou encert fins avui, no vol dir que es solucioni traslladant aquesta responsabilitat als particulars i
al sector privat, ja que tot i que pugui semblar en un
primer moment una solució fàcil o més ràpida a un
problema complex, pot no resultar la més justa i efectiva, més si tenim en compte que la propietat privada
en aquest país està en més del 85% en mans de par-
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ticulars, i que s’ha fet molt poca inversió en habitatge
públic i social.
Pel seu coneixement del sector, torna a haver una
bombolla immobiliària? La sensació que es pot tenir
a la vista dels preus de lloguer dels habitatges de
Catalunya i especialment de Barcelona, potser no es
correspon amb la definició tècnica de bombolla. Hem
de veure que els preus actuals provenen d’una fase
de crisi immobiliària profunda i llarga, en la qual es van
baixar progressivament els preus i els percentatges
d’increment que no denoten per sí sols el concepte
de bombolla de preus. Potser hauríem de parlar millor
d’un desequilibri entre els salaris mitjans i els preus
de l’habitatge, que és una altra qüestió que cal afrontar des d’un punt de vista més ampli, en el context de
la situació econòmica i social actual.
Considera important tenir coneixements jurídics
a l’hora d’exercir la tasca d’administradors de
finques? Quin paper juga l’advocacia en l’àmbit
de l’administració de finques? Avui en dia l’Administració de Finques és una activitat que requereix d’una
complexitat cada vegada més gran. A diferència de
l’advocacia, que ha anat evolucionant cap a l’especialització, l’Administrador per gestionar un sòl immoble ha
de saber de moltes matèries: legislació en propietat
horitzontal, normativa sectorial i ordenances, fiscalitat,
comptabilitat, així com conèixer qüestions tècniques
en matèria de protecció de dades, assegurances, barreres arquitectòniques, energies renovables, etc. Cal
ser conscients de la gran importància que té quelcom
tan important per a les persones com és el seu patrimoni, o el lloc on tenen la seva llar, i això requereix
professionalització i especialització, ja que les tasques
ben fetes tenen molta incidència en matèria d’estalvi
o per evitar possibles sancions a les comunitats. Per
tant, els coneixements jurídics són una molt bona
base, però no l’única. Una bona col·laboració entre les
diferents activitats professionals és una bona direcció
en la què tots els Col·legis estem treballant.
És advocada de formació. Perquè va estudiar dret?
El meu interès pel dret ve des de molt jove, doncs
viure en societat i conèixer els drets i deures de les
persones i la manera en què s’organitzen determinen
el concepte de la justícia, l’ordre i la bona convivència.
Això portat com especialitat a la gestió de les ciutats,
els edificis i relacions humanes que es generen dins
d’un mateix immoble ha estat una manera apassionant alhora que pràctica i propera on desenvolupar els
valors essencials de la meva formació.

Món Jurídic · #323 · Juny/Juliol 2019

Entrevista a Anabel Miró Panzano 43

SENSE ÈTICA,
NO HI HA FUTUR

Per a més informació i inscripcions www.icab.cat

CARA

EUTAN

Davant el cas d’Ángel Hernández, que va ajudar la seva dona, mal
d’abril, i la presentació, aquest mes del juliol davant el Congrés dels
l’eutànasia, des de Món Jurídic hem plantejat com cal a

És necessària una llei que permeti l’Eutanàsia a
Espanya?
XP: Seria més necessari garantir una eficaç assistència personal i espiritual, tècnica i social, a la persona
que està en una situació terminal. Això li donaria més
tranquil·litat a ella i al seu entorn familiar a l’hora
d’afrontar la situació.

XAVIER
PUIGDOLLERS
President de la Comissió
de Drets de les Persones
amb Discapacitat
de l’ICAB
Col·legiat 9.424

JO: El primer que cal fer és despenalitzar l’eutanàsia. Avui està penalitzada la cooperació a la mort
d’una persona que ho ha demanat expressament i
que pateix una malaltia terminal o amb símptomes
associats a la malaltia que provoquen un sofriment permanent. Això no te cap sentit. Cal tenir en
compte, a més, que en el Codi Penal aquesta penalització està en el mateix article que sanciona la
inducció o cooperació al suïcidi. Bé, sobre el suïcidi
caldria fer-hi importants reflexions, ja que el suïcidi
no està penat, però sí que ho està l’assistència al
suïcidi per part d’un tercer, el que no té cap sentit.
Aquesta és, però, una qüestió que depassa l’objecte del present debat.
A part de la despenalització, efectivament és necessària una llei que declari l’eutanàsia com un
dret del pacient i reguli els requisits necessaris per
a la seva pràctica, però, amb l’únic objecte d’evitar morts sense el necessari consentiment de la
persona afectada, sempre que el pugui donar, o de
les persones del seu entorn més íntim, o dels fa-

CARA

NÀSIA

lalta d’esclerosi múltiple, a acabar amb la seva vida el passat mes
s Diputats de més d’un milió de signatures a favor de despenalitzar
abordar aquest tema a nivell jurídic amb dos advocats.

cultatius que l’assisteixen, en el cas què el pacient
no tingui possibilitat de donar el consentiment, i
en els casos de malalties terminals o trobar-se en
estat vegetatiu de forma irreversible.
Considera que al marge de consideracions religioses, i des del punt de vista ètic estrictament,
el dret a l’eutanàsia pot ser considerat com un
dret fonamental que afecta directament a l’esfera més íntima i personal de l’ésser humà? Fins a
quin punt les autoritats legislatives i jurídiques
poden limitar aquest dret?
XP: Les normes han de respondre a uns principis
previs, el que se’n diu principis generals, que poden
tenir el seu origen ètic, moral o religiós. En aquest
cas el principi és la vida, el dret a la vida i l’eutanàsia
va en sentit contrari, arribar a la mort. El dret està en
la defensa de la vida i no en avançar la mort.
JO: Estem parlant del dret a una mort digna en consonància a una vida digna fins a la mort. La qüestió
de fons és la de si estem disposats a reconèixer a
les persones tota la seva dignitat i el seu dret a disposar de la pròpia vida que és el bé suprem sobre
el que se sustenta la seva existència. Al cap davall
es tracta de si es considera a la persona com única
propietària inalienable de la seva vida i té dret a
disposar-ne, o si es considera que la seva vida no
li pertany, es a dir, que està sotmesa a designis
superiors, ja de caràcter religiós o simplement civils

JORDI
OLIVERAS
Vocal de la Comissió de
Defensa dels Drets de
la Persona i del Lliure
Exercici de l’Advocacia
Col·legiat 7.805
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com els estats o altres grups socials o nacionals.
En aquest darrer cas se li nega, al meu entendre
la seva essència com ésser humà lliure, i la vida ja
no es concep com un dret si no com una obligació.
Quan parlem d’ètica o de moral, fem referència
al respecte al drets fonamentals de la persona,
al respecte a la seva dignitat, la seva capacitat
de decisió sobre allò que li es propi, i el seu
reconeixement com a individu únic. És obvi que
el dret a disposar de la pròpia vida és el dret
fonamental per excel·lència i aquest dret, que
pertany a l’àmbit més íntim i personal, és inalienable. Cap autoritat ni civil ni religiosa té dret a
negar-lo o menystenir-lo. Qüestió diferent, com
hem dit abans, és regular-lo, però amb la única
finalitat de facilitar-ne el seu exercici en les millors condicions possibles.
Quin és el veritable obstacle per aprovar
aquesta Llei? Qüestions morals? Ètiques?
Religioses? No creu que si s’estableix una
exigència ferma a l’acreditació i l’autorització
d’un Comitè Mèdic de reconegut prestigi és
impossible vulnerar la norma amb possibles
fraus?
XP: El dret a la vida està reconegut en totes
les declaracions sobre drets humans aprovades
en el darrer segle, considerades com un avanç
de l’humanitat per protegir la dignitat de les
persones. Evidentment aquestes declaracions
parteixen d’uns principis ètics, culturals i religiosos; això ha sigut el que les ha fet possible. Els
sistemes de control són posteriors a les lleis i
no cal explicar que sempre poden fallar i, donat
el cas, la situació seria irreversible.
JO: Crec que el veritable obstacle està en la
qüestió religiosa. No tant perquè la jerarquia disposi d’autoritat per impedir l’aprovació de una
llei, si no perquè la influencia de l’església (en el
nostre cas la catòlica) ha estat molt forta durant
segles fins el punt de què s’ha confós sovint
la moral religiosa amb el concepte de l’ètica. A
més d’aquesta influència històrica, avui la jerarquia catòlica exerceix com a tal, i entra en el
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debat social, sempre des de posicions conservadores i immobilistes. No es pot oblidar quin ha
estat el paper de l’església en els debats sobre
el divorci, l’avortament o el matrimoni homosexual, i això, sens dubte, té el seu pes. I aquest
pes es transmet a través dels partits polítics de
caire conservador que formen part del poder
legislatiu. Si la seva influència coincideix amb
l’opinió de la gent, crec que sovint no és així,
però aquesta és una qüestió derivada del deficient sistema de representació política de casa
nostra. Segons les darreres enquestes entre un
75% i un 80% de la població seria partidària de
la regulació de l’eutanàsia, i tot i això les iniciatives legislatives al respecte no prosperen.
Respecte els possibles fraus al dret a disposar
de la pròpia vida cal dir que en els supòsits en
què la persona està en plenes facultats mentals, la seva decisió no requereix d’autorització
de ningú. En els supòsits en què una persona
no està en condicions de decidir, si no ho ha fet
prèviament mitjançant un testament vital o un
document de voluntats anticipades establint en
quins supòsits desitja morir, i davant la sol·licitud d’eutanàsia per part dels familiars que per
la seva condició es presumeix que expressen la
voluntat del malalt, l’informe de l’equip mèdic
sobre la irreversibilitat de la situació, pot ser una
bona mesura.
Si arriba finalment el projecte al Congrés dels
Diputats, es debat i es sotmet a votació creu
que la seva aprovació requereix una majoria
qualificada o seria suficient amb la majoria
de vots dels partits que representen a la majoria dels ciutadanes i ciutadanes?
XP: Necessàriament cal una majoria qualificada.
Estem parlant d’un dret fonamental, el dret a la
vida, recollit a la Constitució.
JO: Una llei autoritzant i regulant l’eutanàsia
entenc que afecta a drets fonamentals, i per
tant, d’acord amb el que disposa la Constitució,
s’hauria d’aprovar per majoria absoluta en el
Congrés dels Diputats. No caldria cap altra
majoria.

Món Jurídic · #323 · Juny/Juliol 2019

Holanda, Bèlgica, Luxemburg són tres països a
Europa on hi ha una Llei de la mort digna.
Caldria fer una legislació europea sobre
aquesta matèria? Coneix que s’hagi produït
algun error o frau en l’aplicació d’aquesta llei
en els països anteriorment esmentats?
XP: Hem de distingir entre mort digna i eutanàsia. Ja tenim diverses normatives sobre l’assistència al final de la vida. Europa té ara problemes
més greus que atendre. Hem de veure quina és
la realitat en els diversos països de la Unió, però
a la premsa hem llegit casos d’errors i d’infants
que l’han sol·licitat.
JO: Efectivament aquests països tenen llurs lleis
sobre l’eutanàsia. Són lleis que consagren el
dret a una mort digna i que tenen com a base el
dret a la dignitat de la persona. Desconec que
se n’hagin produït abusos en la seva aplicació.
En tot cas la persistència d’aquestes lleis en
aquests països és indicatiu de què segueixen
considerant que es tracta de lleis necessàries i
justes. Fins i tot hi ha el cas de Suïssa, on la llei
va més enllà i contempla el suïcidi assistit, des
dels anys 40, sense necessitat de que es doni el
supòsit de cap malaltia terminal o incurable.
Respecte la possibilitat que des de la Unió Europea arribi alguna directiva sobre l’eutanàsia que
obligui als Estats a adequar la legislació interna,
avui per avui ho veig quasi impossible atesa la
composició del parlament Europeu.
Davant de casos de malalts terminals com el
de María José Carrasco o de Ramón Sampedro, que són persones que en plenes facultats mentals van expressar la seva voluntat
de voler morir després de passar molts anys
impossibilitats, quina solució els podia haver
donat la societat en absència d’una llei que
els permetés dur a terme l’eutanàsia ja que
entre un cas i l’altre han passat més de 20
anys? Com valora el fet que les persones que
han estat al costat d’aquests malalts fins
l’últim moment hagin estat investigades per
ajudar-los a morir quan aquesta era la voluntat manifesta de la persona?
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XP: Tota situació personal en aquestes circumstàncies és digna de respecte, però hem d’assegurar-nos que la societat els ofereixi totes les ajudes
necessàries per viure amb dignitat. Estem encara
lluny de la plena incorporació del Conveni internacional de drets de les persones amb discapacitat.
Aprovar l’eutanàsia és una forma de resoldre el
problema de les mancances socials en garantir
l’assistència, però segurament no la més digna
per a la persona necessitada d’ajuda. En els casos
esmentats s’ha volgut provocar el canvi i, amb
les normatives vigents, s’enfrontaven a un risc
assumit. Tenim altres exemples en aquest moments sobre accions que repten la normativa. Els
tribunals sabran trobar la solució ajustada a dret,
equitativa i justa.
JO: En absència d’una llei que permeti dur a
terme l’eutanàsia, la societat hauria de respondre
en dues direccions. D’una banda, tramitant urgentment l’aprovació d’una llei que reguli l’eutanàsia i la permeti. En aquest sentit, val a dir que
el Parlament de Catalunya ja ha instat al govern de
l’Estat a què promogui les reformes legislatives
destinades a aquesta finalitat. Aquests 20 anys
transcorreguts entre el cas de Ramón Sampedro
i el de Mª José Carrasco sense haver fet res són
una autèntica vergonya. D’altra banda, per part
del jutges cal que exprimeixin les possibilitats de
la llei per evitar inculpacions i judicis per aquest
motiu. Per exemple, la possibilitat de decretar el
sobreseïment lliure fonamentat en què qui ha dut
a terme l’eutanàsia ho ha fet en compliment d’un
deure moral inexcusable, o en l’exercici legítim
d’un ofici, i per tant la conducta està exempta de
responsabilitat.
Valoro com a molt greu que a les persones que per
raons humanitàries i d’amor vers qui està patint
una malaltia insuportable i que desitja morir, ajudin
a què es compleixi la voluntat del pacient i l’acompanyen fins al darrer moment, se’ls perseguixi; i el
que ha sigut un acte d’altruisme, es presenti com
un acte criminal. Ajudar a morir a una persona i
assistir-la fins al final no ha ser fàcil i representa per
a qui ho fa un enorme sacrifici i patiment, compensat sens dubte pel convenciment que s’està fent el
que en consciència s’havia de fer.

PASCUAL ORTUÑO, MAGISTRADO DE LA SECCIÓN 12ª DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, ESPECIALIZADA
EN DERECHO DE LA PERSONA Y DE LA FAMILIA.

Pascual Ortuño, al centre ADR del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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“La demanda, la querella o la denuncia
es una declaración de guerra”
Texto: Gema Mayol y Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz

¿Por qué decidió ser juez?
Desde luego, lo mío no fue por una llamada vocacional.
Cuando estudiaba en la facultad nunca me pasó por la mente
ser juez. Me gustaba la docencia, pero en aquellas fechas
estábamos en pleno proceso de transición política y social
y, a pesar de que una vez obtenida la licenciatura comencé
de inmediato con los cursos del doctorado, pronto empecé
a colaborar con un despacho laboralista. Después surgió el
IV Turno como vía de acceso que resultó muy atractiva, pero
siempre he añorado la abogacía. Es mucho más gratificante.
Los jueces somos burócratas.
Desde el mundo de la abogacía se suele decir que es
mejor un buen acuerdo que ir a juicio. Como juez ¿qué
piensa al respecto?
Los dichos populares esconden una gran sabiduría acumulada a lo largo de toda la historia. Pero nunca como en la época
en la que vivimos ha sido esta frase más certera. Después
de los treinta años que ya llevo como juez puedo decir que
ya no me cabe ninguna duda. La demanda, la querella o la
denuncia es una declaración de guerra. Si entras en combate los daños colaterales serán siempre muy graves, aunque
termines ganando la batalla.

Séneca dijo que la justicia lenta no es justicia ... ¿Cuáles
diría que son los 4 principales problemas de la administración de Justicia actualmente? ¿Cree que el derecho
fundamental de tutela judicial efectiva está efectivamente garantizado?
No me siento capacitado para contradecir a Séneca, pero
creo que la lentitud no es el principal defecto de nuestro
sistema de justicia. Lo más grave es que no sirve para dar
solución efectiva a los problemas de los ciudadanos. Es una
máquina de fabricar decisiones que en muy contadas ocasiones es útil. Nuestras leyes procesales son excesivamente
burocráticas. Pero la realidad del denominado tercer poder es
que los medios son obsoletos y la estructura de los tribunales no puede ser más disparatada: por una parte, se depende
del estado central y por otra de la administración autonómica,
es decir, de dos poderes ejecutivos y que no siempre van en
la misma dirección.
¿Cree que la solución a los problemas que acaba de enumerar
pasa por la implantación definitiva de los sistemas de resolución alternativa de conflictos? ¿Cuáles son los argumentos
que avalan su defensa?
Desde luego, hay que devolver a la ciudadanía la capacidad de re-

Reunió al Centre ADR de l’ICAB per preparar “La Global Mediation Conference”.
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solver sus conflictos sin que tengan que acudir siempre a los tribunales. El juzgado es el último recurso al que hay que acudir de igual
forma que en la medicina los quirófanos se deben reservar para los
casos en los que sea necesario intervenir de forma agresiva para
extirpar la enfermedad. Los métodos alternativos son, siguiendo
con el ejemplo de la salud, como la medicina preventiva.
Recientemente ha publicado su último libro “JUSTICIA
SIN JUECES“ del que ya se está vendiendo la 2ª edición.
¿Qué mensaje global contiene esta obra tanto para los
profesionales de la abogacía como para la ciudadanía?
¿JUSTICIA SIN Jueces es la Justicia del siglo XXI?
La idea central del libro “JUSTICIA SIN JUECES” es que el
ser humano se caracteriza, sobre todo, por su capacidad de
negociación. La convivencia se fundamenta en la gestión
plural y racional de los problemas que naturalmente van
surgiendo en el día a día. Por esta razón debemos superar el
mito de que las discrepancias únicamente se pueden resolver
mediante la acción de un tercero, que es lo que representa la
administración de justicia burocrática que se desarrolló en el
siglo XIX. Una sociedad avanzada ha de recuperar la capacidad de diálogo, de trabajar para encontrar el interés común y
de comprender que no toda la verdad es la nuestra.
¿Qué cambios cree que aportará la aprobación de la Ley
de Impulso de la Mediación que preparó el Gobierno
antes de las elecciones generales y que ahora tiene intención de aprobar en la nueva legislatura?
El anteproyecto de la ley que se ha dado a conocer viene a dar
cumplimiento, de forma muy tímida todavía, a las recomendaciones del Consejo de Europa en el ámbito del derecho privado
que viene reiterando desde hace más de veinte años que los
métodos alternativos, y singularmente la mediación, pueden
fortalecer y prestigiar el sistema de justicia. Esta iniciativa legislativa es necesaria porque la vía de la persuasión no funciona
cuando nos enfrentamos a estructuras milenarias que han ido
en sentido contrario. Únicamente si existen medidas de refuerzo positivo podemos conseguir que, primero los operadores
jurídicos, y después la ciudadanía, asuman la necesidad de
evitar el enfrentamiento ante los tribunales buscando soluciones colaborativas, tanto en los conflictos empresariales, como
en los vecinales, los de carácter familiar, hereditario o incluso
políticos. Pero este anteproyecto se queda muy corto: no se incluye los litigios entre la administración y los ciudadanos, ni los
de carácter penal, a pesar de que existe una Directiva europea
de protección a las víctimas que señala esta vía como la más
indicada en muchos casos.
Durante más de 25 años ha impartido la asignatura de
Resolución Alternativa de Conflictos en la Universidad
Pompeu Fabra. ¿Cree que tal y como prevé el Anteproyecto de Ley, los Grados en Derecho deben contemplar
como obligatoria esta asignatura?
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Esta asignatura de carácter troncal y obligatorio en el grado
de derecho, únicamente se lleva impartiendo unos ocho años
en la UPF. Y es la única universidad española en la que se ha
introducido de esta forma y no como seminarios voluntarios. En otros centros también se dan cursos de mediación,
pero siempre optativos o de postgrado. Para que el sistema
funcione una asignatura de negociación y mediación debería
ser obligatoria, pero no
solo en las facultades de
derecho, sino en todos
los estudios medios y en
todo tipo de carreras. En
muchos países se trabajan estos métodos desde
la escuela primaria. Cataluña fue pionera en toda
Europa en programas de
Mediación, y debe recuperar ese liderazgo.

REALMENTE
LA OPOSICIÓN
DE ALGUNOS
SECTORES DE LA
ABOGACÍA A LA
IMPLANTACIÓN
DE LA MEDIACIÓN
PROVIENE DEL
DESCONOCIMIENTO DEL PAPEL
QUE DEBEN
DESEMPEÑAR EN
EL PROCESO DE
MEDIACIÓN

Más allá de los conocimientos científico-jurídicos ¿Cuáles son las
habilidades que debe
tener un jurista para
especializarse en la resolución alternativa de
conflictos: mediación,
arbitraje, sistemas mixtos, derecho colaborativ, etc.?
El aprendizaje de técnicas de negociación es fundamental
para el ejercicio de la abogacía. Son habilidades que tradicionalmente han manejado los abogados porque las han
aprendido de sus maestros en la época de pasantes. Pero
en la actualidad este estilo de jurista se ha ido perdiendo al
imponerse el modelo de abogado prepotente y agresivo que
se exhibe en las series televisivas. El perfil al que aspiran las
nuevas promociones es el del vencedor en el foro, el de gladiador victorioso que suma éxitos por su habilidad dialéctica,
más que por su razón jurídica y sus cualidades humanas.
¿Cuál considera que es el mensaje que hay que enviar a
los profesionales de la abogacía para que consideren los
sistemas de resolución alternativa como “herramientas”
y no como “amenazas”? ¿Cree que la abogacía es consciente de la importancia de su papel para acompañar al
cliente en cualquier foro de resolución ya sea una sala de
vistas del Juzgado, el despacho del Mediador, una Corte
Arbitral o una “tabla a 4” en Derecho colaborativo?
Realmente la oposición de algunos sectores de la abogacía a
la implantación de la mediación proviene del desconocimiento del papel que deben desempeñar en el proceso de medi-
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ación. En los debates que hemos tenido surgen los miedos
a que disminuya el número de pleitos, o a que éstos sean
gestionados por los mediadores en detrimento de su trabajo.
Esto no es así. El papel de los abogados es esencial en todos
los métodos ADR, y el beneficio económico que sus clientes
pueden obtener si se consigue una eficaz solución de sus problemas en un plazo más corto de tiempo es enorme. Además
se evitan las incertidumbres de un proceso judicial. Esto justifica plenamente que se compense a los abogados con una remuneración de superior cuantía que la que pueda derivarse de
un largo proceso ante los tribunales. Los colegios de abogados
deben realizar una tarea pedagógica importante para que los
prejuicios frente a los ADR desaparezcan. Lo importante cualitativa y cuantitativamente es que se sepa asistir jurídicamente
y aconsejar a los clientes en el propio proceso de mediación. Y
no se debe olvidar que en tos estos mecanismos, los acuerdos
deben ser documentados por los abogados.
Entre la abogacía existen muchas reticencias hacia los
sistemas de resolución alternativa de conflictos ¿Ppasa lo
mismo entre la judicatura? ¿Cuáles cree que son los motivos para que se produzcan, y en todo caso cuáles serían
decisiones aplicables?
No, yo no encuentro reticencia en los jueces, lo que ocurre
es que tampoco hay en mi colectivo profesional un conocimiento generalizado de cómo funcionan estos mecanismos.
Ni se estudiaron en la facultad, ni están en los temas de la
oposición. En la Escuela Judicial se hace un pequeño curso
de un par de jornadas que es notoriamente insuficiente. Por
otra parte, para derivar casos judicializados a mediación los
jueces, después de haber estudiado el asunto en profundidad, tienen que dedicar muchas horas en la gestión del
proceso de derivación: reunión con los abogados, con las
partes y consultas con los centros de mediación. La inercia
es contraria a realizar esta tarea adicional, resulta menos
complicado muchas veces, y una vez que conoces el fondo
del litigio, dictar la sentencia, máxime cuando la presión del
trabajo es enorme y se han de superar unos módulos de
productividad cada vez más altos. Y, como colofón, el CGPJ
valora una sentencia con una puntuación muy superior a la
del acuerdo transaccional. Si esto no se modifica, el aliciente de los jueces por propiciar conciliaciones o mediaciones
no va a incrementarse.
¿Cuáles serían las medidas a adoptar desde las diferentes administraciones para hacer “calar” el mensaje de la
“cultura del pacto” entre la ciudadanía tal y como sucede
en los países del “commo law” y más recientemente en
algunos países no anglosajones del nuestro entorno?
Esto daría para un libro. Con motivo de la reforma de la
oficina judicial publiqué un estudio para el CGPJ sobre los
métodos de disminución de la litigiosidad en el derecho
comparado, pero optaron por hacer más edificios y crear más
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EN PAÍSES COMO
HOLANDA O
ALEMANIA
HAN SIDO LOS
ABOGADOS
LOS QUE
INTRODUJERON
LOS ADR, COMO
PASÓ EN EEUU Y
EN INGLATERRA

juzgados. La responsabilidad del mal funcionamiento de la justicia recae
sobre toda la sociedad.
Obviamente la promulgación de leyes adecuadas
es un elemento clave,
pero al final la abogacía es
la que puede hacer cambiar las cosas. En países
como Holanda o Alemania
han sido los abogados los
que introdujeron los ADR,
como pasó en EEUU y en
Inglaterra. La asimilación
de métodos extrajudiciales requiere un cambio
de mentalidad importante en la gestión de los intereses del cliente. Realmente los
abogados se entusiasman con los ADR cuando se conocen
bien mecanismos como los de la oferta vinculante, la opinión
confidencial de expertos, la evaluación conjunta de los intereses, la conciliación asistida, el híbrido arbitraje-mediacional
no vinculante y, por supuesto, la mediación, cuyo funcionamiento intento explicar en el libro JUSTICIA SIN JUECES. Por
otra parte, aun cuando no se consigan resultados positivos, si
después no hay más remedio que seguir un proceso contencioso ante el tribunal, se va mucho mejor preparado.
Desde la perspectiva del Derecho Comparado ¿En qué países deberíamos reflejar en esta materia? ¿Qué ejemplos
deberíamos seguir?
Siempre citamos en este aspecto a los de tradición “commonlaw”.Tal vez la cultura del precedente jurisprudencial y la mayor
relevancia del caso concreto y de las circunstancias peculiares
que concurren han favorecido la implantación de los métodos alternativos. El culto excesivo al principio de legalidad en
nuestro sistema, incluso en materias de derecho dispositivo,
en detrimento del principio de la primacía de la voluntad de las
partes, y el positivismo exacerbado que ha fomentado la cultura autoritaria de las dictaduras del siglo XX, han llevado al olvido
de las prácticas tradicionales del pacto y del consenso.
¿Cree que nuestro Ordenamiento ha seguido con rigor las
Recomendaciones del Consejo y Parlamento Europeos
para fomentar la implantación de los ADR?
En absoluto. Como en otras muchas cosas, se ha aparentado
impulsar la mediación, pero se ha quedado prácticamente
en papel mojado. No todo se ha de confiar a los cambios
legislativos: lo verdaderamente relevante son las dotaciones
presupuestarias a los proyectos de reforma. Los abogados
utilizarían más la mediación si se introdujesen incentivos económicos, pero no solo respecto a la remuneración por el
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trabajo que realizan interviniendo en estos procedimientos
alternativos, sino también con beneficios para los intereses
de sus clientes.
En un cómputo global, la economía se vería favorecida. La
destrucción de empresas por la ausencia de soluciones
mediadas es muy grave.
¿Cree que los sistemas de resolución alternativa de
conflictos llegaron hace 20 años tal vez de forma prematura, y ahora sí que han venido para quedarse?
Bueno, siempre he sido optimista y creo que, como dice el
tango, veinte años no son nada en comparación con toda
una tradición milenaria de cultura del litigio contencioso.
Pero cuando una metodología es útil, se acaba imponiendo. Se tardará, pero se implantarán por las nuevas
generaciones. Lo que
es una pena es que
la abogacía se encierre en una especie de
provincianismo estéril
y deje pasar esta gran
oportunidad para renovarse y para conseguir
una gran cuota de
mercado; el profesional
de la abogacía debe
demostrar su capacidad de adaptación a los
nuevos paradigmas sociales y aplicar nuevos
métodos de trabajo.

(LA GLOBAL
MEDIATION
CONFERENCE)
PRETENDE TRAER
A ABOGADOS
EXPERIMENTADOS
EN LA
UTILIZACIÓN
DE LOS ADR
DE LOS CINCO
CONTINENTES

¿Qué relación mantiene con el Colegio
de la Abogacía de
Barcelona? ¿Qué piensa del proyecto de fomento de
la resolución alternativa que ha iniciado con la inauguración del nuevo Centro ADR ICAB y el nuevo Master
ADR ICAB, donde se amplían tanto los ámbitos jurídicos
de aplicación (más allá del derecho civil y de familia)
como el estudio y fomento de los diferentes sistemas
de resolución: mediación, arbitraje, justicia restaurativa,
coordinación parental, negociación asistida, derecho
colaborativo, etc.?
Con toda sinceridad, la postura del ICAB creo que es muy
valiente y dará sus frutos en un corto espacio de tiempo.
Es la opción que hizo la American Bar Association (ABA)
hace años, y ahora tiene el más prestigiado centro de
mediación del mundo. Es lo que han hecho les Barreaux
de Francia, y lo que puede salvar a los despachos de abogados medianos y pequeños del tsunami de las grandes
consultoras internacionales. Hay que orientar también el
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turno de oficio hacia estas metodologías dotándolo de los
presupuestos necesarios, y para ello es imprescindible
impulsar una gran campaña de formación para que los
abogados se sientan cómodos manejándose en el uso
de los ADR. La abogacía de Barcelona fue pionera en impulsar el estudio práctico del derecho y de su vinculación
con la sociología, ha estado siempre en la vanguardia de
España, e incluso de Europa, en la defensa de los derechos humanos y de una mayor calidad en la prestación
de servicios jurídicos. Ahora también va a ser líder en la
implantación de los ADR.
El próximo mes de octubre se conmemora el 20
aniversario del primer Congreso Internacional de
Mediación que constituyó un hito importantísimo
con el acopio de más de 500 profesionales expertos en
la materia en la ciudad de Barcelona; ¿qué importante
proyecto lidera con el ICAB para celebrar esta efeméride?
Efectivamente, el Congreso que el ICAB ha decido impulsar junto con GEMME (el grupo europeo de magistrados pro mediación), y que se ha convocado para los días
21, 22 y 23 de enero de 2020 (LA GLOBAL MEDIATION
CONFERENCE) pretende traer a abogados experimentados en la utilización de los ADR de los cinco continentes.
El objetivo es compartir con ellos cómo se han adaptado
los despachos de abogados a esta nueva realidad, analizar
las ventajas y los inconvenientes, en qué se ha acertado y
cómo podemos evitar los errores que han podido cometerse. Hasta ahora se han hecho muchos congresos para
mediadores, sin embargo, éste va dirigido a la abogacía
en general que es la que debe recomendar a sus clientes
cuándo y en qué condiciones se debe acudir a los métodos
alternativos. Hay que aprender a intervenir como abogado
en la mediación, en la negociación asistida y en los demás
métodos. La ocasión es propicia al coincidir con el 20º aniversario del congreso mundial que constituyó un punto de
partida y crecimiento. Ahora ya es mayor de edad y espero
que el mes de enero de 2020 marque otro importante hito
en Cataluña, en Europa y en Latinoamérica.
Si no hubiera estudiado derecho ¿A qué le hubiera gustado dedicar su carrera profesional?
Bueno, mi abuelo me decía que con el derecho nunca
me haría rico. Me pasaron por la mente otras profesiones
como la de periodista, arqueólogo o músico. Nunca se
sabe. Lo importante es hacer el trabajo honestamente
siendo consciente de lo importante que es para los ciudadanos la aportación que haces a la sociedad. En este
sentido tanto la abogacía como la judicatura implican una
gran responsabilidad…. Sigo recordando, desde el día que
tomé posesión como juez, aquel soneto de Espronceda
cuyo primer verso decía: ¿Quién al hombre del hombre
hizo juez?
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Curs de Desenvolupament
per a Directives
dones en consells d’administració

www.icab.cat

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

EL REGISTRE DE JORNADA: LA SEVA
APLICACIÓ. ESPECIAL REFERÈNCIA ALS
DESPATXOS PROFESSIONALS D’ADVOCATS.

Eugènia Anoro Urréjola
Advocada
Col. 40.519

EL REGISTRE DE JORNADA I LA RELACIÓ
“ESPECIAL DELS ADVOCATS”.
El Real Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures
urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (RDL 8/2019)
estableix la obligació de registre de la jornada de
treball de tots els treballadors, tant els que estan a
temps parcial com complert, realitzin o no hores extraordinàries; deure que aplicarà a totes les empreses sempre i quan la relació estigui inclosa en l’àmbit
d’aplicació que defineix l’article 1 de l’Estatut dels
Treballadors (ET).

han expressat que el registre de jornada esta pensat
per a sectors aliens a l’advocacia, emparant-se en la
complexitat que suposaria implantar-lo i remarcant el
règim laboral especial com a causa d’exclusió de l’aplicació del RDL 8/2019. Però aquests arguments tenen
més de pràctic que altra cosa, doncs la nova legislació no precisa res respecte la relació laboral especial
dels advocats, potser perquè, simplement, la relació
d’un advocat que treballa per compte aliè no és tant
“especial”.

I amb l’arribada d’aquest RDL 8/2019 ha sorgit un particular debat sobre si el registre de jornada aplica als
advocats, especialment aquells la relació dels quals es
regula pel Reial Decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos
d’advocats, individuals o col·lectius (RD 1331/2006).

La complexitat de la pràctica de l’advocacia i l’alt grau
d’autonomia amb la que es desenvolupa aquesta activitat, és un tret distintiu de la professió que no sembla tenir suficient entitat per excloure-la, amb la llei a
la mà, de la obligació del registre de jornada. L’article
14 del RD 1331/2006, que regula el temps de treball,
estableix que la duració de la jornada de treball serà
la que es pacti per Conveni Col·lectiu o contracte de
treball, no podent-se superar en cap cas els límits de
duració de la jornada que s’estableixen a l’ET.

ARGUMENTS A FAVOR I EN CONTRA DE L’APLICACIÓ D’AQUESTA NORMATIVA ALS ADVOCATS.
Part de l’advocacia institucional i els grans despatxos

Alhora, l’article 14 del RD 1331/2006 afegeix que
es considera temps de treball tant el temps que els
advocats romanen en el despatx realitzant activitats
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pròpies de la professió com el que dediquen fora del
despatx per l’assistència i defensa dels clients. En
una professió en la qual és habitual i recurrent treballar fora del despatx, existeixen dubtes sobre l’increment de costos que aquestes hores poden suposar i
sobre com han de computar-se.
Els defensors de l’aplicació del registre horari a la nostra
professió asseguren que no hi ha motiu per exceptuar
l’advocacia d’una mesura que pretén vigilar els excessos
en la jornada laboral, i afegeixen una bondat addicional
del registre horari: la seva possible utilitat per destapar
els nombrosos casos de falsos autònoms que encara es
donen en el sector, un problema encara no resolt transcorreguts més de 10 anys des de la promulgació del
RD 1331/2006, que era la norma cridada a acabar amb
aquesta lamentable situació.
EL CRITERI TÈCNIC DE LA ITSS
En qualsevol cas, el recent Criteri Tècnic 101/2019 (CT)
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)
sobre actuació en matèria de registre de jornada, ha
fixat les següents pautes per a actuacions inspectores: (a) obligatorietat del registre de jornada (b) delimitació del contingut del registre referit a la totalitat
de la jornada diària, sense comptar les interrupcions
que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu,
(c) manteniment i vigència d’altres registres i especialitats com registre diari de contractes a temps parcial;
registre d’hores extraordinàries; registre d’hores de
treball i descans de treballadors mòbils, treballadors
de la marina mercant i treballadors que realitzin ser-
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veis de interoperabilitat transfronterera en el transport
ferroviari; i registre de jornada dels desplaçaments
transnacionals, (d) obligatorietat de conservació del
registre de jornada durant quatre anys i posada a
disposició dels treballadors, representants legals i la
ITSS (e) sistema de registre objectiu; fiable, veraç i
inalterable, no alterable i respectuós amb la normativa
sobre protecció de dades. Així mateix, el registre ha
de ser documentat, permetent la seva consulta per
part de la ITSS.
El RDL 8/2019 estableix sancions en cas d’incompliment
del mateix, encara que el CT permetrà als inspectors
substituir l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment per a que es doni compliment
a la obligació de registrar la jornada de treball.
EPÍLEG
No sembla que de moment hi hagi previst cap règim
especial a curt termini que exclogui als despatxos d’advocats de l’aplicació de la norma general, ni cap instrucció específica que canviï la situació actual. Caldrà estar
atents per veure com la ITSS aborda la situació amb els
despatxos i si emet cap criteri particular al respecte.
Davant aquesta situació, cal optar pel sentit comú
per adaptar la realitat dels despatxos a aquest nou
marc legislatiu, a la vegada que es va configurant un
sistema de registre de jornada sensat que tingui en
compte les peculiaritats de l’advocacia mentre vetlla
per la protecció dels drets laborals dels treballadors i
treballadores.

ENTRE NOSALTRES

Presentació del Congrés General de Barcelona
“La separació de poders, un aspecte fonamental en
un Estat de Dret”. Sota aquesta reflexió, del 30 a l’1 de
juny de 2019, es va celebrar a Barcelona el 53è Congrés de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats
(FBE / Fédération des Barreaux d’Europe), institució
que es va fundar a Barcelona l´any 1992, hereva de la
Conférence des Grands Barreaux d´Europe (CGBE),
sota el mandat del Degà Eugeni Gay Montalvo i que
està constituïda per 225 Col·legis de l’Advocacia i
Consells Nacionals de països membres del Consell
d´Europa, que representa més d´un milió d´advocats i
advocades d´Europa.
Més de 120 persones es van congregar a Barcelona
per abordar una qüestió que és clau per a les nostres
democràcies actuals: La separació de poders, un aspecte fonamental en un Estat de Dret.

53º CONGRÉS
GENERAL DE LA
FÉDÉRATION
DES BARREAUX
D´EUROPE (FBE)
A BARCELONA

No obstant això, la intenció no era entrar en la polèmica actual sobre si aquesta separació ha estat o no
trencada, sinó reflexionar sobre fins a quin punt el sistema dissenyat per Montesquiu segueix sent vàlid en
una societat on, l’estructura i composició de la qual,
ha variat de forma significativa.
El Congrés va comptar amb la presència de més de
20 col·legis de l’advocacia europea -Lecce, París,
Porto, Ankara, Westminster & Holborn, Lió, Frankfurt,
entre d’altres- i amb la participació del president de
la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa, Michele Lucherini; la degana del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, Mª
 Eugènia Gay; l’expresident de l’FBE,
Jean-Pierre Gross; la degana del Col·legi d’Advocats
de París, Marie-Aimée Peyron; el president de la Comissió de Drets Humans del Council of Bars and Law
Societies of Europe (CCBE), Patrick Henry; la magistrada i presidenta del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya entre 2004 i 2010, Maria Eugènia Alegret;
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i la presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española, Victòria Ortega, entre altres personalitats de
rellevància en l’àmbit jurídic.
Dijous 30 de maig
El 53è Congrés de la FBE a Barcelona va començar el
30 de maig amb la reunió conjunta de la presidència,
ostentada per Michele Lucherini, i els presidents de
les Comissions que integren la Federació de Col·legis d´Advocats d´Europa -Accés a la justícia, Arbitratge, Mediterrània, Dret sense fronteres, Igualtat,
Ètica, Mediació, entre d’altres- a la Sala de Juntes de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
La recepció de benvinguda oficial del Congrés es va
dur a terme al Palau de Pedralbes i va comptar amb
la presència de la Consellera de Justícia de Catalunya, Ester Capella; el president de la Federació
de Col·legis d’Advocats d’Europa, Michele Lucherini; l’actual presidenta de l’FBE i degana emèrita de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Sílvia
Giménez-Salinas i la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, així com amb la
participació de tots els assistents al Congrés que van
tenir l’oportunitat de congregar-se en els jardins del
Palau de Pedralbes per donar inici al 53è Congrés General de l’FBE a Barcelona.

Entre nosaltres 57

Divendres 31 de maig
El divendres 31 de maig va tenir lloc el desenvolupament del programa científic amb la participació d’una
gran quantitat de ponents de primer nivell nacional i
comunitari.
En nom dels amfitrions, la degana, Mª Eugènia Gay,
va inaugurar el 53è Congrés General de l’FBE amb
un discurs en què va destacar la importància de la
separació de poders a l’Estat de Dret com a base de
tota fortalesa democràtica i la importància de l’Advocacia en aquesta separació. Seguidament, va intervenir
Michele Lucherini qui va posar en relleu la independència de l’advocacia com a garant de la legalitat en la
societat civil.
La conferència introductòria, i que donaria pas a l’inici
del programa científic del Congrés, a càrrec del Dr.
Daniel Innerarity, professor de Filosofia Política i Social
a la Universitat del País Basc, va incidir en els elements que configuren les nostres actuals democràcies i el necessari equilibri de tots ells per evitar crisis
democràtiques.
El programa científic del Congrés es va dividir en 4
panells que van comptar amb ponents que van analitzar, durant la jornada de divendres, diferents matèries
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d’especial rellevància en relació al tema central del
Congrés: “La separació de poders, un aspecte fonamental de l’Estat de Dret “.
El primer panell de la jornada “Separació real en comparació amb l’equilibri de poder” v analitzar la configuració actual de les Constitucions europees i en quina
mesura s’ajusten a la realitat sociopolítica existent.
La Dra. Céline Romainville, professora de la Universitat Catòlica de Louvain, va ser la ponent principal
d’aquesta primera taula qui va fer especial èmfasi en
la necessitat que, la divisió de poders regulada en les
diferents constitucions, ha d’adaptar-se als canvis socials i polítics que ocorren dins del desenvolupament
de cada comunitat.
Durant la conferència van intervenir amb diferents i
enriquidores aportacions, centrades en si és realment
possible aquesta divisió de poders, el degà del Col·legi d’Advocats d’Ankara, Erinç Sagkan; el degà de la
“Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone
de Belgique” Jean-Pierre Buyle; el president del Consell de Deontologia del Conselho Regional do Porto,
Mr. Francisco Vellozo; i moderada per la presidenta de
l’Advocacia Espanyola, Victoria Ortega.
El segon panell, “El sistema d’aforament en els diferents estats”, va comptar amb la dissertació del Dr.
Josep Joan Moreso, Professor de Filosofia del Dret
a la Universitat Pompeu Fabra, qui va centrar la seva
ponència en l’anàlisi del sistema d’immunitat parlamentària, i amb la participació de diferents ponents
que van fer referència al sistema d’aforament al seu
país de procedència. Entre ells, el degà del Col·legi
d’Advocats de Madrid, José María Alonso; l’expresident de l’FBE, Jean-Pierre Gross; Laura Bruno, membre del consell de “L’Ordine degli avvocati di Lecce”;
i moderada per la degana del Col·legi d’Advocats de
París, Marie-Aimée Peyron.
“La influència dels lobbies: el rol dels col·legis d’advocats” va ser el tema del tercer panell de la segona
jornada del Congrés General de la Federació Europea
de Col·legis d’Advocats a Barcelona.

Un panell introduït per la ponència del Dr. Rafael
Rubio, professor i director del Grup de Recerca en
Participació i Noves Tecnologies (R + DEM) a la Universitat Complutense de Madrid, qui va voler aportar
llum sobre l’obscurantisme que envolta la figura dels
lobbies i de quina manera la societat pot sortir beneficiada de l’activitat d’aquests grups.
Sobre el paper que juguen els Col·legi de l’Advocacia
com a lobby i com poden influir sobre el legislador van
conversar Patrick Henry, president de la Comissió de
Drets Humans del Council of Bars and Law Societies
of Europe (CCBE); la presidenta de la Law Society of
England and Wales, Christina Blacklaws i la tercera
vicepresidenta del Council of Bars and Law Societies
of Europe (CCBE), Margarete Gräfin Von Galen.
Un panell moderat per la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, qui va recordar
que el lobbying permet entaular ponts de diàleg que
facin partícip a la societat en els assumptes públics,
fomentant l’escolta activa i recíproca entre autoritats i
ciutadania.
L’últim panell de la tarda va abordar la capacitat dels tribunals per a crear dret, examinant les lleis i l’adequació
d’aquestes al canviant sistema social i globalitzat.
La Dra. Christina Eckes, professora de Dret Europeu
a la Universitat d’Amsterdam i directora del Centre
de Dret Europeu i Govern d’Amsterdam (ACELG), va
destacar el paper dels tribunals europeus com a intèrprets de les lleis i examinadors de les mateixes.
Un panell extremadament amè tant per als ponents
de la taula - Farid Hamel, degà del Col·legi d’Advocats de Lió; José María Fernández-Seijo, magistrat de
la secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona;
Maria Eugènia Alegret, magistrada i presidenta del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entre 2004 i
2010; Michael Griem, president de la “Rechtsanwaltskammer Frankfurt”; i el moderador Manolo Camas,
exdegà del Col·legi d’Advocats de Màlaga- com per als
assistents, que van intervenir en nombroses ocasions
plantejant qüestions als ponents.
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SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS ASSUMEIX
LA PRESIDÈNCIA DE LA FBE
L’últim dia de Congrés, el dissabte 1 de juny, es va celebrar l’Assemblea General en la qual els membres de
l’FBE van adoptar tres resolucions. La primera d’elles,
sobre l’estat de dret i la llibertat d’expressió a Turquia;
la segona, en relació als atemptats contra advocats a
Colòmbia; i, la tercera, l’adhesió a la Carta dels Drets
dels ciutadans en l’era digital, un projecte impulsat per
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Reunits en Assemblea, els membres de l’FBE van
escollir Silvia Giménez-Salinas, advocada especialitzada en Dret Privat, Dret Civil i de Família tant en l’àmbit
nacional com internacional, experta en Mediació Familiar i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
(ICAB) entre els anys 2005 a 2009 i qui fins ara exercia
el càrrec de vicepresidenta primera de l’FBE, com a
nova presidenta de la Federació Europea de Col·legis
d’Advocats per al període 2019/2020, rellevant així el
president Michele Lucherini (Ordine degli Avvocati di
Lucca), que durant aquest any ha ocupat la presidència
de la institució.
Durant l’Assemblea General també es va nomenar a
Dominique Attias (França) -Vicedegana de París entre
els anys 2015 a 2017- com a primera vicepresidenta
de l‘FBE; Bas Martens (Països Baixos), segon vicepresident i Patrick Dillen (Bèlgica) -vicedegà de l’Ordre
néerlandophone des Avocats du Barreau de Bruxelles
(NOAB) des de 2015- secretari general.

La nova representant de l’Advocacia Europea, Silvia
Giménez-Salinas, va fer especial èmfasi en la importància de l’intercanvi de coneixements entre col·legis.
“És per això que l’objectiu de la nova presidència se
centrarà en ajudar i donar suport a tots aquells col·legis que ho necessitin”, va afirmar Giménez-Salinas.
La nova presidenta de la FBE anima els col·legis d’Advocats i Advocades a involucrar-se en la gestió de la
federació “perquè els col·legiats i col·legiades percebin que la pertinença a un col·legi de l’advocacia és
un plus en la seva activitat professional perquè així
ho percep la ciutadania a la qual presten els seus serveis”. Va afegir que “el control de qualitat de la nostra
professió no només és a nivell individual, per la bona
feina feta pels advocats i advocades, sinó també pel
valor que la pertinença al seu col·legi li atorga la pròpia
societat”.
Tant el president sortint, Michael Lucherini, com la
recentment nomenada presidenta de l’FBE, Silvia
Giménez-Salinas van coincidir a agrair els esforços
i compromís de tots els comitès i membres de la
Federació, i molt especialment a l’organització del
53è Congrés General de la Federació que consolida
Barcelona com a capital de l’advocacia europea fins
a 2020, moment en el qual serà Lisboa qui prengui el
relleu amb la celebració del 54è Congrés General de
l’FBE.

EL CODI ÈTIC COM A PEDRA
ANGULAR D’UNA CULTURA
CORPORATIVA POSITIVA
La Secció de Compliance de l’ICAB inicia una col·laboració de diferents articles
amb Món Jurídic. En aquesta ocasió l’autora, vocal de la Secció, exposa de forma
didàctica la importància que les empreses disposin d’un Codi Ètic tant per regular les
seves actuacions internes com la forma de relacionar-se i contractar amb tercers.

Anna Núñez
Col·legiada 43.106

R

esulta sorprenent que el Codi penal no
esmenti la paraula ètica i, en canvi, la
Circular 1/2016 de la Fiscalia General
de l’Estat, el Tribunal Suprem, la UNEIX
19601 de Sistemes de gestió de
Compliance penal i la doctrina estiguin apel·lant a
conceptes com l’ètica -que no es troben en la llei- per
a valorar l’exempció de responsabilitat penal de la
persona jurídica.
L’ètica empresarial sol reflectir-se, entre altres
mesures, en l’existència d’un codi ètic. Aquest
document podria definir-se com la constitució d’una
empresa, això és, la norma fonamental de la qual es
desprenen totes les altres normes internes. Serà així
mateix l’ànima de la societat, un document en el qual
es recullin els principis i valors que han de presidir
en ella, i que hauran de complir tots els integrants
d’aquesta.
Funcionalment, el codi ètic és una eina molt útil
per a la direcció empresarial, l’objectiu de la qual
és assegurar que els empleats compleixin amb la
normativa a la qual es troba subjecta l’empresa i
que realitzin la seva activitat conforme als valors

EN TOT CAS, ÉS
IMPORTANT
QUE EL CODI
ÈTIC ESTIGUI
VIU, QUE NO
SIGUI UN SIMPLE
DOCUMENT O
PROCLAMACIÓ
DE BONES
INTENCIONS, I QUE
SIGUI VINCULANT
PER A TOTS ELS
MEMBRES DE
L’EMPRESA

que aquesta ha
establert, i que
constitueixen
l’essència de la
cultura corporativa.
El codi ètic ha
de ser capaç
d’oferir pautes,
orientacions, i ser
la sinergia de tota
la “multirregulació”
sectorial existent.
Això és, ha de
servir per a
harmonitzar les
pautes d’actuació
que es desprenen
dels protocols i/o
polítiques internes
de les quals disposi
l’organització.

No obstant
això, haurà de contenir només aquelles matèries que
interessin i més preocupin l’empresa, la qual cosa es
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determinarà mitjançant la corresponent identificació de
riscos establerta en l’article 31 bis 5.1° del Codi penal.
En tot cas, és important que el codi ètic estigui viu,
que no sigui un simple document o proclamació de
bones intencions, i que sigui vinculant per a tots els
membres de l’empresa.
En aquest sentit, perquè el codi ètic sigui
veritablement un codi, i a més, ètic, és inexcusable
que se sustenti en l’estructura vertical de l’empresa,
que arribi a totes les àrees d’aquesta. Per això, són
l’Òrgan d’Administració i els directius els que han
de promoure la veritable cultura ètica i, a més, la
serietat del sistema de Compliance penal.
D’altra banda, malgrat que el codi penal no apel·la
a la formació, l’experiència demostra la importància
de la formació i sensibilització continuada com un
element essencial per a garantir la vivència del codi
ètic i, en definitiva, del sistema de Compliance penal.
En primer lloc, totes les mesures de Compliance
implantades de res serviran si no s’assegura que siguin
correctament aplicades per tot el personal de l’empresa.
En segon lloc, els integrants de l’empresa tenen el
dret a ser informats de totes aquelles obligacions
que els siguin imposades en la seva activitat
professional en virtut del deure de l’empresari de
vetllar pel compliment de la legalitat i d’aclarir les
possibles infraccions comeses.
En aquesta mesura, el codi ètic facilita la
identificació del que s’entén com a bones
pràctiques empresarials i, en conseqüència, preveu
la materialització d’il·lícits penals que puguin
fer responsable a la persona jurídica i, fins i tot,
altres il·lícits no prevists sobre la base del sistema
numerus clausus de l’article 31 bis del Codi penal.
Per si no fos suficient, la formació és una forma
eficient de garantir un funcionament del codi ètic
viu atès que pot suposar un estalvi de costos en la
mesura que, quan més es garanteixi un codi ètic viu
i eficaç, més es reduirà la necessitat d’implementar
una infinitat de mesures de control que inundi
l’empresa de burocràcia. En aquest punt, no fa falta
recordar que el control empresarial en excés mai
pot resultar positiu. Per això, un dels controls més
econòmics i eficaços serà el de tenir un codi ètic
viu que tot integrant de l’empresa compleixi com a
garantia del principi de confiança.

Actualitat 61

D’altra banda, cal recordar que la responsabilitat penal
de la persona jurídica opera tant en benefici directe
com indirecte, això és, pot l’empresa ser responsable
també –o fins i tot víctima- per aquells delictes
comesos per tercers amb els quals es relaciona.
En aquesta mesura, entren en joc les trucades
“mesurades de diligència deguda enfront de
tercers”, per a les
quals serà molt
DE FET, MOLTES
útil disposar
EMPRESES
d’un codi ètic
empresarial que
DEL NOSTRE
mostri a tots
ENTRAMAT
aquells
col·laboradors de
EMPRESARIAL JA
com
NO ES RELACIONEN l’empresa
“es fan
les coses” i el
AMB AQUELLES
que s’espera de
QUE NO DISPOSIN
tots aquells amb
D’UN SISTEMA
qui es relaciona.

DE COMPLIANCE
PENAL O, COM A
MÍNIM, D’UN CODI
ÈTIC EMPRESARIAL

En aquest
context
empresarial, són
cada vegada més
les empreses
que busquen
relacionar-se amb
altres empreses que respectin els seus codis ètics
i/o que tinguin valors ètics similars.
Ser honestos i transparents és sinònim de
confiança, i això s’ha convertit en un element més
a tenir en compte en la presa de decisions per part,
sobretot, de clients. De fet, moltes empreses del
nostre entramat empresarial ja no es relacionen
amb aquelles que no disposin d’un sistema de
Compliance penal o, com a mínim, d’un codi ètic
empresarial.
En definitiva, cal afirmar que el compliment de la
legalitat i l’ètica empresarial millorarà l’aparença de
l’empresa en un entorn global en la mesura en la
qual l’empresari no únicament estarà complint amb
el que exigeix la legislació vigent, sinó que estarà
transcendint a la forma de fer negocis global.
En aquest sentit, el codi ètic aportarà gran valor
i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en
el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i
competidors.

FI A LA DISCRIMINACIÓ PER BLOQUEIG
GEOGRÀFIC EN L’ E-COMMERCE: UNA ALTRA
FITA CAP A UN AUTÈNTIC MERCAT ÚNIC DIGITAL
Didàctica exposició del contingut del Reglament (UE) 2018/302, de 28 de febrer i de
la seva contribució al repte que té plantejat la Unió Europea per aconseguir un Espai
Econòmic Europeu sense barreres tecnològiques injustificades.

Arnau Ricard Florensa Clavel
Nº de col·legiat/ada 42875. Exercent

U

n dels reptes més importants de la Unió Europea per a aconseguir la plenitud del mercat
interior, entès com un espai de comercialització de productes i de serveis lliures de
fronteres dins l’Espai Econòmic Europeu, és
la supressió de barreres tecnològiques injustificades que
impedeixen, dificulten o discriminen la compravenda d’un
bé o la prestació d’un servei per raó de la nacionalitat, lloc de
residència o lloc d’establiment del client.
Amb aquest objectiu, el Reglament (UE) 2018/302, de 28
de febrer1, ha esdevingut directament aplicable a tots els
Estats Membres des del passat 3 de desembre de 2018.
Quines són les barreres tecnològiques més comunes
que els comerciants han utilitzat en transaccions transfrontereres? Principalment, han estat dues: el geobloqueig
(geoblocking) i la geodiscriminació (geofiltering).
El geobloqueig es produeix quan un comerciant no permet
al client iniciar una transacció per raons únicament de la
seva nacionalitat, lloc de residència o lloc d’establiment.
Per la seva part, la geodiscriminació sí permet executar la
transacció al client, però oferint-li unes condicions diferents en funció dels tres factors referits (nacionalitat, lloc
de residència i lloc d’establiment). Aquestes tècniques de
discriminació injustificada es poden manifestar durant tot
el procés de contractació, és a dir, des que el consumidor
es disposa a iniciar la compra o contractació del servei fins
que el rep.

Reglament (UE) 2018/302, del Parlament Europeu i del Consell, de
28 de febrer de 2018, sobre mesures destinades a impedir el bloqueig
geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de la
nacionalitat, del lloc de residència o del lloc d’establiment dels clients
al mercat interior i pel que es modifiquen els Reglaments (CE) nº
2006/2004 i (UE) 2017/2394 i la Directiva 2009/22/CE.

1

Vegem a continuació a quines pràctiques concretes ha
volgut posar-hi fi la nova regulació europea en l’àmbit del
comerç electrònic. Per a fer-ho més comprensible pel lector, utilitzarem el següent exemple: en Jordi, consumidor
resident a Barcelona, decideix comprar pel proper viatge
d’estiu unes ulleres de sol per mitjà de la botiga online
d’una empresa italiana.

AQUESTES
TÈCNIQUES DE
DISCRIMINACIÓ
INJUSTIFICADA
ES PODEN
MANIFESTAR
DURANT TOT
EL PROCÉS DE
CONTRACTACIÓ,
ÉS A DIR, DES
DE QUE EL
CONSUMIDOR
ES DISPOSA
A INICIAR LA
COMPRA O
CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI FINS
QUE EL REP.

ACCÉS A
INTERFÍCIES
EN LÍNIA
L’article 3 del Reglament prohibeix
qualsevol pràctica
que bloquegi o limiti
l’accés a pàgines web
o aplicacions mòbil
per motius relacionats
amb la nacionalitat
o ubicació geogràfica del client, com
ara la direcció IP de
l’ordinador, l’adreça o
el codi postal, entre
d’altres). En l’exemple de referència, si
en Jordi pretengués
accedir amb el seu telèfon mòbil al lloc web
de l’empresa italiana
(“www.occhiali.it”),
aquesta no li podrà
denegar l’accés pel
mer fet d’accedir-hi
des d’Espanya.
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Per les mateixes raons anteriors, el Reglament també prohibeix redirigir un client a una versió diferent de la interfície
en línia a la que el client hagi volgut accedir inicialment. Seguint amb l’exemple, si en Jordi volgués accedir a la botiga
en línia ubicada al lloc web “www.occhiali.it”, l’empresa
italiana no el podrà redirigir a la botiga en línia espanyola
accessible des del lloc web “www.occhiali.es”, llevat que
hagi prestat el seu consentiment exprés. Cal ressaltar,
però, que aquest consentiment serà revocable en tot
moment i que el client ha de poder accedir, quan vulgui,
a totes les versions de la interfície en línia que disposi el
comerciant.

ACCÉS A PRODUCTES I SERVEIS
L’article 4 del Reglament prohibeix als comerciants aplicar
condicions generals d’accés als seus productes o serveis
que siguin discriminatòries amb base a la nacionalitat, lloc
de residència o lloc d’establiment del client de la UE. En
aquest sentit, el Reglament posa especial èmfasi en dos
elements: el preu i els serveis de lliurament.
Quant al preu, tot comerciant té llibertat per fixar els preus
de venda dels béns i/o serveis oferts electrònicament. Ara
bé, el Reglament no permet aplicar preus diferents en una
mateixa interfície en línia (lloc web o aplicació mòbil), a diferents clients per motius relacionats amb la seva nacionalitat, lloc de residència o lloc d’establiment.
En l’exemple, si en Jordi troba una oferta de les ulleres
econòmicament més atractiva al web www.occhiali.de,
quan es disposi a comprar el producte el comerciant
no li podrà aplicar el preu del lloc web www.occhiali.es
pel mer fet de connectar-se des d’Espanya, de manera
que li haurà de permetre comprar les mateixes ulleres al
preu ofert a la botiga en línia alemanya. Tanmateix, això
no impedeix al comerciant que pugui aplicar diferents
preus sobre un mateix producte o servei a les diferents
interfícies en línia que tingui arreu de l’Espai Econòmic
Europeu.
Respecte als serveis de lliurament, el comerciant té llibertat per decidir on i sota quines condiciones lliura els seus
productes. L’únic que exigeix el Reglament és no discriminar a clients, també per raons de nacionalitat, lloc de
residència o lloc d’establiment, que es disposen a recollir
els seus productes a qualsevol dels Estats Membres on el
comerciant ofereix el seu lliurament.
Per tant, al supòsit enunciat, si per mitjà del lloc web
www.occhiali.it l’empresa italiana ofereix únicament el
lliurament de les seves ulleres a Itàlia, el comerciant podrà
rebutjar la venda de les ulleres en cas que en Jordi indiqui
com a lloc de lliurament el seu domicili a Barcelona. Ara
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bé, si l’empresa empresa italiana, mitjançant el mateix lloc
web, ofereix el lliurament dels seus productes a qualsevol
Estat Membre - apujant el seu preu amb els corresponents costos de lliurament -, en Jordi podrà indicar com
adreça de lliurament el seu domicili a Barcelona i el comerciant no s’hi podrà negar.

PAGAMENTS
El comerciant segueix sent lliure d’escollir els mitjans de
pagament acceptats per què els clients puguin adquirir els
productes o contractar els serveis oferts electrònicament.
Ara bé, segons l’article 5 del Reglament, si el comerciant
accepta un determinat mètode de pagament -per exemple, transferència bancària o targeta de crèdit-, el que no
pot fer és rebutjar el pagament o incrementar el preu si
el consumidor es disposa a satisfer-lo utilitzant aquests
instruments de pagament per motius relacionats amb la
ubicació del compte de pagament o el lloc d’emissió de la
targeta.
En l’exemple en qüestió, si en Jordi pretén efectuar el
pagament de les ulleres des del compte corrent que té a
un banc espanyol, l’empresa italiana no podrà oposar-s’hi i
haurà de permetre que en Jordi pugui finalitzar la compra.
És cert que encara existeixen factors que dificulten la
implantació d’un veritable mercat únic digital. Elements
com els costos de transport, devolucions de productes o
procediments de resolució de conflictes derivats d’operacions transfrontereres constitueixen elements que els
comerciants encara tenen molt presents a l’hora d’adreçarse a clients d’altres Estats Membres.
Sigui com sigui, aquesta normativa suposa una nova fita
cap a un autèntic mercat únic digital. Els clients, independentment de la seva nacionalitat, lloc de residència o
establiment triat, hauran de rebre un mateix tracte quan es
disposin a comprar un producte o contractar un servei per
Internet a un comerciant establert en un altre Estat Membre. A més, cal ressaltar que, en comparació amb una
transacció interna, de caire estrictament nacional, totes les
pràctiques prohibides pel Reglament aplicables a operacions transfrontereres no comporten cap cost addicional
pels comerciants.
Cal confiar que l’aplicació d’aquest Reglament es tradueixi
en un bon impuls a la lliure circulació de mercaderies i a la
lliure prestació de serveis dins l’Espai Econòmic Europeu.
Per confirmar-ho, haurem d’esperar a les conclusions de la
Comissió Europea en la seva primera avaluació sobre l’impacte d’aquesta regulació en el mercat interior, prevista
per a principis de l’any 2020.

ENTRE NOSALTRES

MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA
APRUEBA POR
MAYORÍA ABSOLUTA LAS CUENTAS
2018, EL PRESUPUESTO 2019 Y
LOS NUEVOS
ESTATUTOS
El pasado 8 de junio se celebró la Asamblea General de
la Mutualidad donde se aprobaron por mayoría absoluta
las Cuentas de 2018 y el Presupuesto para 2019.
Al comienzo de la Asamblea el presidente Enrique
Sanz Fernández-Lomana recodó que la compañía ha
ascendido a la sexta posición por ahorro gestionado,
de entidades aseguradoras según ICEA, señalando que
es la única entidad no vinculada a grandes grupos financieros o a firmas de capital extranjero.

actuales mercados y de los tipos de interés existentes”,
destacó el presidente, lo que permite retribuir a los
mutualistas con un 4,30%.
El ratio de gastos se cerró en el 0,21%, frente al
1,25% de los fondos de pensiones, y la cartera de inversiones, a valor contable, quedó en 8.118 MM€.
También cifró el volumen de ahorro gestionado en
7.282 MM€, un 9,93% más que en 2017.
Por último, el excedente del ejercicio ha sido de 30 MM,
que se acumulará a los fondos propios, alcanzando los
349 MM de euros frente a los 9 MM de 2005, “lo que
significa que hemos multiplicado por 38 veces los
fondos propios en los últimos 13 años”.

INVERSIÓN ESTRATÉGICA
RESULTADOS 2018
Fernández-Lomana destacó que al final de 2018 el
censo ascendía a 202.478, un 3,13% más respecto al
censo anterior, lo que ha hecho posible unas primas de
646,8 MM€, un 2,87% más que en 2017.
La rentabilidad de un 4,78% sobre los activos invertidos, “supone un buen resultado para la situación de los

Con la transformación digital de fondo, el presidente
presentó el proyecto de Innovación Financiera, “para
lo que hemos creado un grupo de trabajo de carácter
multidisciplinar” buscando nuevas oportunidades de
inversión desde un planteamiento estratégico.
“Para ello vamos a apoyar proyectos de tecnología,
robótica o empresas tecnológicas de nueva creación”, comentó el presidente.
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Otro foco de atención serán inversiones en proyectos
de ciencias de la salud y el envejecimiento poblacional. “Ambas temáticas son esenciales, no tanto para
el cierre del ejercicio, como para nuestro futuro en las
próximas décadas”.

REFUERZO DEL GOBIERNO
CORPORATIVO
En los dos últimos años se han incorporado a profesionales del sector para mejorar el Gobierno Corporativo. Además de los cuatro nombres del año pasado,
Manuel Lagares, Jose María Nin, Juan Carlos Ureta
y Jose Miguel Rodríguez-Pardo se han añadido al
Consejo Asesor Ana Garcia Fau y Marieta del
Rivero.
El presidente también explicó que en este ejercicio
“se ha querido dar otro paso más con la incorporación de consejeros independientes, que aportarán
conocimiento en determinadas áreas”.

NUEVOS ESTATUTOS
Los nuevos estatutos aprobados se sometieron a la
asamblea en su totalidad, con nueva sistematización,
agrupando artículos por su naturaleza y delimitando
mejor los libros y capítulos. Entrarán en vigor el próximo 1 de julio.

COMPROMISO SOCIAL
A través de la Fundación MA se han impulsado acciones en voluntariado corporativo, colaboración con
jóvenes abogados a través del deporte inclusivo, formación en centros educativos, defensa de los derechos
humanos de abogados en peligro y la puesta en valor
del patrimonio cultural de España.
También en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, a través de la Escuela de Pensamiento, que

aportará conocimiento, opinión y valor a la sociedad, en
temas como la economía del envejecimiento.

PRESUPUESTO 2019
El director General, Rafael Navas, presentó el presupuesto para este año situando el crecimiento en el
2,89%, hasta llegar a los 665,9 MM€. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.930 millones, frente a los 7.282 del año pasado, un 8,90% más,
por lo que en esta partida se seguirá creciendo con el
objetivo de alcanzar los 10.000 MM en 2022.
La rentabilidad estimada del 4,17%, dejará el 3,75% a
favor de los mutualistas
Con estas cifras, el excedente podrá situarse en los
25 MM€, pasando a tener unos fondos propios de
374 millones.

AVANCE ABRIL 2019)
Estos datos van en la línea de los objetivos fijados,
incluso, según Rafael Navas, mejorando en algunas partidas: como el crecimiento del ahorro gestionado que
se ha situado en 7.583 millones, un 10,13% más que a
abril del año anterior.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

CAMINEM CAP
UN DEMÀ SENSE
ABUSOS SEXUALS
ALS INFANTS
La Fundació Vicki Bernadet treballa en la prevenció, detecció i atenció de l’abús sexual infantil promovent la millora
de la qualitat de vida de les persones, l’ajuda de tot tipus i
la defensa dels interessos de les persones i familiars que
han estat víctimes d’abús sexual infantil i especialment
d’aquells col·lectius més vulnerables. Els principals valors
que identifiquen la Fundació són: innovació continuada,
optimisme, superació, visió de futur, responsabilitat professional i social, fiabilitat, respecte i acollida.

BREU HISTÒRIA
La Fundació Vicki Bernadet és una de les primeres
organitzacions de tot l’estat espanyol que l’any 1997 i
amb el nom d’Associació FADA va iniciar un treball pioner
fins al moment, abordant la problemàtica dels abusos
sexuals infantils, oferint un espai de suport i recuperació
de les víctimes.

Això permet abordar els abusos sexuals infantils des
de totes les perspectives amb la suficient informació,
seguretat i tranquil·litat de poder atendre i canalitzar les
diferents inquietuds i situacions que puguin sorgir.
Poder treballar des de totes les àrees a la vegada, ens
permet poder avançar dia a dia en el coneixement i en
la millora de la prevenció, detecció i atenció dels abusos
sexuals infantils i gràcies a la contribució de cada àrea
fer-ho amb la màxima qualitat i impacte possible. Aquest
coneixement permet participar activament en comissions, grups de treball, i debats de millores de lleis com
la Compareixença al Parlament de Catalunya davant la
Comissió que treballa en el redactat de la Llei de Drets i
Oportunitats dels Infants i Adolescents 2010, la Compareixença davant la Subcomissió per abordar el problema
de la violència contra els nens i les nenes; Comissió
de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats.
Febrer del 2015. La Compareixença davant la Comissió
d’Infància del Senat per treballar les aportacions a la Llei
orgànica sobre l’eradicació de la Violència a la Infància.
La Fundació necessita recolzament a tots els nivells,
augmentar el número de socis, ajut econòmic i sobretot,
aliats que treballin per la visibilització de la violència cap
a la infància amb l’objectiu d’erradicar-la.

La Fundació és en aquests moments una entitat referent
a nivell estatal especialitzada en abús sexual infantil que
aborda de manera integral la problemàtica, sent aquest
un dels seus valors diferencials.
Així, la Fundació realitza actuacions de prevenció i sensibilització amb menors i les seves famílies, formació a
professionals havent arribat a més de 9.400 persones
amb aquestes activitats; així com també actuacions de
sensibilització de la població en general, a través dels
mitjans de comunicació, les xarxes socials i diverses
campanyes. I, al mateix temps, atén les demanes individuals de les persones que han patit l’abús sexual i les
seves famílies oferint orientació psicològica, assessorament jurídic, teràpies individuals i grupals i coordinació
amb altres professionals i serveis. En l’últim any s’han
atès 1.259 noves demandes, 358 atencions psicoterapèutiques i 95 atencions jurídiques.

FUNDACIÓ VICKI BERNADET
Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2016.
Menció d’Honor del Premi Justícia 2018. Generalitat de
Catalunya.

FES UN CAFÈ AMB ELS
VOLUNTARIS ICAB
NECESSITES AJUDA?
SOM COMPANYS,
SEMPRE A PROP TEU

VOLUNTARIAT ICAB, DE L’ADVOCACIA PER A L’ADVOCACIA

93 496 18 80 ext. 5050
fundacio@icab.cat

D’UN COP D’ULL

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL A L’ICAB

El passat 25 de juny es va celebrar al Col·legi de l’Advocacia l’assemblea general de l’associació Intercol·legial. En
el marc d’aquesta reunió, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va ser reelegida com a presidenta de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, entitat que agrupa a més de 100 col·legis professionals de
Catalunya.

REUNIÓ INSTITUCIONAL AMB COMISSIONS OBRERES

La degana del Col·legi, M.ª Eugènia Gay, es va reunir amb el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya,
Javier Pacheco. La relació entre sindicats i l’advocacia és necessària per defensar drets individuals i col·lectius de la
ciutadania i el foment de models laborals justos i solidaris.
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LLIURAMENT DE DIPLOMES MÁSTERS D’ACCÉS

Acte de lliurament dels diplomes als i les alumnes del Màster d’Accés a l’Advocacia de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona. L’acte va ser presidit per la degana del Col·legi, M.ª Eugènia Gay, les diputades de la Junta
de Govern responsables de formació Cristina Vallejo i Yvonne Pavía i el degà emèrit Oriol Rusca.

IV EDICIÓ ESMORZAR SOLIDARI A L’ICAB: MIQUEL ROCA JUNYENT

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va organitzar la IV edició dels ‘Esmorzars Solidaris a l’ICAB’ que en aquesta
ocasió va comptar amb la participació com a convidat de l’advocat Miquel Roca Junyent. L’acte va ser presentat per
la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay.

D’UN COP D’ULL

IMPOSICIÓ DE TOGUES

El passat 21 de maig es va realitzar un nova sessió d’Imposició de Togues, acte de benvinguda a l’advocacia que
marca l’inici d’una etapa professional compromesa amb el món del Dret i la Justícia.

2N CONCURS TRIANGULAR DE SIMUALCIÓ DE JUDICIS

La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, i el director general d’AlterMutua Josep-Fermí Pinyol juntament amb la
diputada de l’ICAB Cristina VAllejo van lliurar l’iPad al guanyador del sorteig realitzat entre els participants del 2n
Concurs triangular de simulació de judicis entre alumnes representants de la Facultat de Dret de la Universitat
Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona.
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TROBADA INSTITUCIONAL AMB LA JUNTA DE GOVEN DEL COL·LEGI DE
NOTARIS DE CATALUNYA

El passat 2 de juliol va tenir lloc al Palauet Casades una trobada institucional entre la Junta del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona i representants del Col·legi de Notaris de Catalunya per impulsar iniciatives d’interès comú, establir
col·laboració en els àmbits de la formació, la transformació digital, les TIC, la promoció de l’arbitratge i l’Associació
Intercol·legial.

FUNDACIÓ PRIVADA SANT RAIMON DE PENYAFORT

El Patronat de la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort i les Comissions de Dones Advocades i de Drets de les
Persones amb Discapacitat de l’ICAB i el Centre d’Estudi i Recerca Dones i Drets de la UAB van organitzar la Taula
Rodona: ‘Dones i Discapacitat, doble discriminació’, que es va celebrar a la seu de la Fundació.
A la foto d’esquerra a dreta: Mª Pilar Díaz, professora associada de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social
de la UB, especialista en persones amb discapacitat; David Gutiérrez, professor de la Unitat de Dret del Treball i
membre dels Centres d’Estudi i Recerca per a una Societat Inclusiva i Dones i Drets de la UAB; la secretària de
la Fundació i diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, Cristina Vallejo, el patró de la Fundació i president de la
Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ICAB, Xavier Puigdollers i l’ advocada i vocal de la Comissió
de Dones Advocades de l’ICAB, Mariona Serdà Cabré.

D’UN COP D’ULL

CONFERENCIA SOBRE DRET DE CONSUM

Les comissions de Normativa i de Cultura de l’ICAB van realitzar el passat 4 de juliol una conferència sobre la
“Transparència en els contractes de serveis jurídics per a consumidors”. L’acte, presentat per secretari de la Junta
de Govern de l’ICAB, Jesús Sánchez, va comptar amb la participació com a ponents de l’advocada Eva M. Molina,
la Catedràtica de dret civil de la Universitat de Barcelona i Secretària de la Secció de Consum; Immaculada Barral; la
vocal de la Secció de Consum Vanesa Fernández i de la Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Cristina Vallejo.

CONVENI AMB ARQUIA BANCA CAJA ABOGADOS

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha signat un conveni amb Arquia Banca Caja Abogados amb l’objectiu que
els col·legiats i col·legiades de l’ICAB puguin beneficiar-se de condicions especials d’inversió i de finançament, com
l’avançament del torn d’ofici i crèdits per a bestretes de la seva facturació, molt necessaris per al desenvolupament
de l’àmbit de l’advocacia. Van formalitzar l’acord, per part de l’ICAB, el tresorer Josep Maria Balcells i en representació
d’Arquia Banca Caja Abogados, Carles Riba, director de l’oficina a Roger de Llúria (Barcelona).
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PRESENTAT A L’ICAB L’INFORME “VIOLÈNCIA VIRAL” DE SAVE THE CHILDREN

El passat 4 de juliol va tenir lloc a l’ICAB la presentació de l’informe “Violència viral” de Save the Children que explica
la utilització que fan els menors de les noves tecnologies i el nivell d’exposició que tenen a la violència online. A la
foto d’esquerra a dreta: Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Cataluña, Rodolfo
Tesone, diputat de la Junta de Govern responsable de la Comissió de Transformació Digital i Rafael Fernández
Morlanes, fiscal de Menors de la fiscalia provincial de Barcelona.

DIVENDRES DE SEGONA OPORTUNITAT

El passat 5 de juliol es va celebrar el segon taller pràctic sobre la Llei de II Oportunitat. La diputada de la Junta de
Govern Yvonen Pavía va presentar l’acte, en el qual va intervenir com a ponent l’advocada Elisa Escola.

D’UN COP D’ULL

VISITA DE LA BIBLIOTECA A LA DELEGACIÓ D’ARENYS DE MAR

El passat 22 de maig el bibliotecari de la Junta de Govern Joaquim de Miquel, i les directores de la Biblioteca van
visitar la Delegació d’Arenys de Mar per tal de mostrar tots els serveis de la Biblioteca que es poden consultar i
realizar des de les diferents Delegacions: Biblioteca Online, Bases de Dades, Serveis d’alertes… Aquestes visites es
faran a totes les Delegacions

SESSIÓ PÚBLICA I SOLEMNE DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I
LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va realitzar el passat 18 de juny una sessió pública i solemne
a la Sala d’Actes del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. En el marc d’aquest acte, l’acadèmic de número Joaquim
Tornos Mas, va llegir el seu discurs d’ingrés, titulat ‘Dret i innovació tecnològica. El cas Uber versus Taxi’. Va
contestar-lo l’acadèmic de número Francesc Tusquets i Trias de Bes. El president de l’Acadèmia Lluis Jou i Mirabent
va cloure la sessió.
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CAMPIONAT MUNDIAL DE FUTBOL A L’ALGARVE

El passat 15 de juny es va disputar a l’Algarve (Portugal) el campionat mundial de futbol, en el qual hi va participar
l’equip de futbol del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que va comptar amb el suport de la diputada de la Junta de
Govern responsable del club de futbol de l’ICAB, Carmen Valenzuela.

CONCERT DE LA CORAL ICAB

El passat 4 de juliol la Coral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va celebrar el seu tradicional concert d’Estiu a
l’església del Sagrat Cor - Jesuïtes de Casp de Barcelona,

76 Cara a cara

CALAIX DE SASTRE

VIU L’ESTIU AMB UN LLIBRE!
L’estiu i les vacances conviden a passar una estona relaxada
llegint un llibre. Per això, des de Món Jurídic us volem recomanar
unes lectures molt especials, ja que es tracta de llibres escrits
per advocats i advocades. Aquestes obres narren històries
molt diverses, des de casos reals sobre el món de l’advocacia,
reflexions sobre la vida i la professió, temes controvertits com
poden ser els ventres de lloguer i fins i tot un recull de poemes.
La Biblioteca de l’ICAB compta amb un exemplar de totes
aquestes obres. Tria la teva lectura!
IN... FORME DE UN PEREGRINO,
D’ANNAMANU RÀFOLS VIVES
Annamanu Ràfols és advocada,
tasca que actualment compagina
amb la vida a pagès. La seva gran
passió és la poesia. El seu últim
llibre és un recull de poemes
que ha titulat “In... Forme de un
peregrino”. Una poesia especial, que
podríem qualificar d’espiritual. Ella
mateixa la defineix com “una petja que s’esfuma en allò que
no té forma i viu rere les aparences”.
HISTORIAS REALES DE UN
DETECTIVE PRIVADO,
DE JAVIER PERETA
EDICIONS TERRALGNOTA
Les històries que s’expliquen, gairebé
en clau d’informe, són alguns dels
casos reals encarregats per persones
físiques o jurídiques i, per tant, realitzats
amb la deguda autorització, que l’autor
va dur a terme durant els 35 anys de
professió com a investigador privat .
No hi ha res inventat. Absolutament tot el que consta en el
llibre són fets reals, sense additius ni ornaments excessius
i innecessaris. Tot està escrit tal com va passar tot i que de

vegades la realitat supera la ficció...encara que, per raons òbvies,
els noms i adreces que apareixen no són els reals. És l’única
llicència que s’ha permès al plasmar aquestes vivències sobre el
paper. I és que, com sol dir-se, la realitat supera la ficció.
INVISIBLES, DE GRAZIELLA MORENO
EDITORIAL ALREVÉS
Barcelona. La nit del 25 d’octubre de
1992, la vida de Miguel Montero, un noi
de dotze anys, canviarà per sempre. I
sis anys després, les ferides segueixen
obertes perquè el passat ens converteix
en el que som.
Barcelona. Primavera del 2018. Sara, Simón i Pau, amb
molts motius per no mirar cap enrere i molt pocs per seguir
endavant, recorreran la ciutat a la recerca de respostes
a les inexplicables desaparicions de dones que no tenen
res en comú; ni l’edat, ni la professió, ni tan sols les seves
trajectòries vitals coincideixen, agermanades, però, en un
tràgic destí.
Sara, una policia experimentada, a l’espera de conèixer la
seva sanció, trobarà en aquesta recerca un motiu per provarse a si mateixa, però això comportarà conseqüències:
descobrir una realitat terrible que s’amaga a la vista de
tots. Perquè hi ha persones a les que ningú troba a faltar,
a les quals ningú busca i que, allà on siguin, esperen ser
trobades.
Basada en fets reals, els protagonistes d’aquesta història
hauran d’assumir les seves vides per poder encarar el
present, perquè la veritat és incòmoda, i la majoria preferim
mirar cap a un altre costat, encara que això no ens garanteix
que deixi d’existir.
Al 2017, figuraven en el sistema de Persones
Desaparegudes i Restes Humans sense identificar un total
de 6.053 persones. A mitjans del 2018, ja s’havia superat
aquesta xifra. Una mitjana de 38 al dia.
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¡LEVÁNTATE Y VIVE!,
DE CARMEN BASTIDA MARCO Y
JORGE BASTIDA SALA
EDITORIAL CÍRCULO ROJO
Hi va haver una vegada, fa ja més
de deu anys, una editorial el nom
de la qual no vull recordar, que van
veure en les persones afectades de
malalties invalidants i cròniques un
filó de rendiment literari adreçat al
morbós interès regnant per furgar en les vides i desgràcies
alienes i em van demanar que escrivís aquest llibre. Dos
anys després, vaig decidir escriure-ho pel meu compte i
risc. Es tractava de les reflexions que teníem el meu llavors
terapeuta i jo després de dialogar amb afectats, familiars
d’afectats, metges ...
Però es va trencar el guió... El meu terapeuta va marxar
molt lluny i jo vaig caure molt a prop.
Un cop aixecat moralment, redirigí el guió cap a una segona
part de recopilació d’articles, especialment de la meva
filla (també afectada) que conformen un bloc que
compartim i que s’anomena: somriures forever
(www.sonrisasforever.es).
I de la unió de la meva experiència i la intel·ligència
emocional de la meva filla, va néixer: Aixeca’t i viu.

CRIMINALMENTE, DE PAZ
VELASCO DE LA FUENTE
EDITORIAL ARIEL
El crim sempre ens ha generat
una gran fascinació, potser perquè
ens costa comprendre com l’ésser
humà pot ser capaç de travessar
segons quins límits. La paraula “assassinat” mostra a Google més de
36 milions de resultats i “assassí en
sèrie” supera els tres milions.
La criminologia està més vigent que mai, tant per l’impacte del cinema, les sèries de televisió i les novel·les com
pels crims reals dels quals tenim notícies gairebé diàriament.
En aquest apassionant llibre, l’autora -criminóloga, advocada i gran comunicadora- ens convida a endinsar-nos al
desconegut món de la criminologia, la ciència forense i la
psicologia criminal.
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AMA, DE JOSE IGNACIO CARNERO
EDITORIAL CABALLO DE TROYA
Els nostres pares ens enviaven a un col·legi
concertat i després a una universitat privada
i després en pagaven un màster. Estalviaven
durant les seves vides, desgastaven seus
genolls, i ens martellejaven sempre amb la
mateixa frase: que no anàvem a heretar res
excepte els estudis que ens pagaven.
El títol d’aquest llibre fa referència al terme ‘mare’ en basc,
i també a la tercera persona del presenta del verb estimar, i
és justament en aquesta intersecció on José Ignacio Carnero
desplega una narració elegant i plena de bellesa al voltant de la
malaltia d’un ésser estimat, de les expectatives complertes i
incomplertes de tota una generació, i de la memòria familiar
O com alerta aquesta obra al seu inici: ‘No és que totes les
famílies felices s’assemblen les unes a les altres, sinó que, com
han estat tan ocupades sent felices, no han trobat el moment de
posar-se a escriure sobre si mateixes. És l’oblit, i no la felicitat, el
que fa a aquestes famílies iguals ‘.
MANUAL PARA VIVIR EN LA ERA
DE LA INCERTIDUMBRE, DE
ANTONIO GARRIGUES WALKER.
AMB LA COL·LABORACIÓ
D’ANTONIO GARCÍA
MALDONADO
EDITORIAL DEUSTO
Vivim temps d’incertesa. Aquesta
situació ens fa qüestionar-nos si
perdrem els nostres llocs de treball
enfront de l’auge de la intel·ligència
artificial o si el futur pertanyerà a una Xina liberal que abraça la
causa del comerç lliure. Estats Units i Regne Unit es repleguen,
els populismes i nacionalismes tornen a Europa, i cal preguntarse si l’ordre liberal-democràtic que havia donat forma al món es
descompon. Fins i tot dubtem de si la nostra vida al planeta no
està condemnada a perir pel canvi climàtic.
Des de la seva dilatada experiència professional i el seu afany
intel·lectual com a observador, Antonio Garrigues Walker ofereix
una visió panoràmica de malestar global i ho analitza. Lluny de
catastrofismes i de optimismes ingenus, l’autor matisa alguns
dels fets que ens preocupen i proposa, des d’un liberalisme
polític clàssic i empàtic, algunes formes de abordar-los.
Un repàs a les forces, canvis i reptes d’un món globalitzat que
mostra com hem arribat fins aquí i explica com podem continuar
creient en un món obert que ara se’ns presenta ple d’incerteses.

BIBLIOTECA

REVISTES
REVISTA AUTOCONTROL
Editor: Madrid: Asociación de
Autocontrol de la Publicidad
ISSN: 1137-1153
Periodicitat: Mensual
1r. fasc: n. 1, (sept. 1996)
Disponible a la Biblioteca des
de gener 2019
Versió en línia accessible
només des de la Sala Multimèdia
de la 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.78813 o també [324.4(46)Hor]).

MONOGRAFIES
DRET ADMINISTRATIU
BERNING PRIETO,
ANTONIO DAVID
Validez e invalidez de los actos
administrativos en soporte electrónico.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[35.077(46):004.7Ber]

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
PABLO ANTONIO
El derecho de los inmigrantes
irregulares a tener derechos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.756.4(4-672UE)Fer]
eBook Biblioteca Digital
FIGUEROLA PALOMO, MANUEL,
MARTÍN DUQUE, CLARA (coords.)
Modelos de gestión e innovación
en turismo.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2019.
[351.824(46):338.48Mod]

CASADO CASADO, LUCÍA
Los recursos en el proceso
contencioso-administrativo:
restricciones y limitaciones.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.955(46)Cas]
eBook Biblioteca Digital

Imatge: http://www.
programapublicidad.com/wpcontent/uploads/2018/02/revistaautocontrol-programapublicidadmuy-grande-800x600.jpg
REVISTA GENERAL DE
DERECHO DE LOS SECTORES
REGULADOS [en línia]
Editor: Madrid: Iustel
ISSN: 2603-6444
Periodicitat: Semestral
1r. fasc: n. 1 (abril 2018)
Accessible només per
persones col·legiades i
associades Biblioteca Digital

CASTILLEJO MANZANARES,
RAQUEL (DIR.); ALONSO
SALGADO, CRISTINA, VARELA
GÓMEZ, BERNARDINO JOSÉ
(coords.)
Tratado sobre el proceso
administrativo (LJCA).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[35.077.3(46)Tra]
eBook
Biblioteca Digital
CASTRO LÓPEZ, Mª DEL PILAR
Régimen jurídico administrativo
de la videovigilancia policial
de espacios públicos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.754(46):342.738Cas]

DESTAQUEM
“COOPERACIÓN JUDICIAL
TRANSFRONTERIZA Y GARANTÍAS
PROCESALES” [en línia], En:
Revista de estudios europeos,
n. extarord. 1-2019, 321 p.
Accés lliure Biblioteca Digital
“DESAHUCIOS Y ARRENDAMIENTOS” [en línia], En: Revista
Jurídica sobre Consumidores y
Usuarios, n. 5. Mayo 2019
Accessible només des de la
SM Biblioteca
“MUJER EN EL FUTURO DEL
TRABAJO”,
En: Revista del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, n. extraord
2019, 343 p.

DELGADO DEL RINCÓN,
LUIS E.
El derecho a la asistencia
sanitaria de los extranjeros:
limitaciones y problemas
competenciales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.756.4(46):368.415.6Del]

CASTILLO MARTÍNEZ, CAROLINA
DEL CARMEN (dir.);
FORTEA GORBE,
JOSÉ LUIS (coord.)
Jurisprudencia sobre hipotecas y
contratos bancarios y financieros:
análisis de la jurisprudencia
reciente sobre préstamos,
créditos, cláusulas de préstamos
hipotecarios, contratos bancarios,
tarjetas, productos financieros y
usura.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.441(46):347.755/.759Jur]
eBook Biblioteca Digital
CEBRIÀ GARCÍA,
MARÍA
Los efectos civiles
de los matrimonios
religiosos no católicos
en el ordenamiento
jurídico español:
regulación y realidad.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.623(46)Ceb]

DRET CIVIL
CAPILLA RONCERO,
FRANCISCO,
ESPEJO LERDO DE TEJADA,
MANUEL,
ARANGUREN URRIZA,
FRANCISCO JOSÉ (dirs.);
MURGA FERNÁNDEZ,
JUAN PABLO,
HORNERO MÉNDEZ,
CÉSAR (coords.)
Las legítimas y la libertad
de testar: perfiles críticos y
comparados.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.67(46)Leg]

ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
Y OTRAS
PARCIALMENTE
EXENTAS: JURÍDICO,
FISCAL, CONTABLE.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019. [347.191(46)Ent]
LINACERO DE LA FUENTE,
MARÍA
Ineficacia y rescisión
del negocio jurídico:
la ventaja injusta.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.13(46)Lin]
LÓPEZ MAZA,
SEBASTIÁN
Prohibiciones de disponer:
cuestiones generales
y alguna que otra
particular.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.14(46)Lop]
ROZALÉN CREUS,
LUCÍA
Validez y eficacia
de los pactos matrimoniales.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.626.2(46)Roz]

Món Jurídic · #323 · Juny/Juliol 2019

Recurs electrònic

eBook

Biblioteca 79

Biblioteca Digital

Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

SÁENZ DE JUBERA HIGUERO,
BEATRIZ
Los contratos de crédito
inmobiliario tras la Ley
5/2019, de 15 de marzo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.278(46)”2019”Sae]
eBook Biblioteca Digital

DRET FISCAL

DRET INTERNACIONAL

CARBAJO VASCO,
DOMINGO (dir.),
CABRERA FERNÁNDEZ,
JOSÉ MANUEL,
FERNÁNDEZ PÉREZ,
SANTIAGO (auts.) [i 4 més]
GPS fiscal. 5ª ed. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2019. [PRA]

GARCÍA-VALDECASAS
DORREGO, MARÍA JOSÉ
Cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la UE.
Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho,
2019. [347.99(4-672UE)Gar]

IRALA GALÁN, JUAN ANTONIO,
IRALA GUZMÁN, ELENA
160 cuestiones esenciales
sobre infrancciones y
sanciones tributarias:
normativa, comentarios,
jurisprudencia y supuestos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[336.225.68(46)Ira]
eBook Biblioteca Digital

DRET CONSTITUCIONAL
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
ANTE LA GESTIÓN DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[342.738(46):352Adm]
DALLI, MARÍA
Acceso a la asistencia
sanitaria y derecho
a la salud: el sistema
nacional de salud español.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[342.721(46)Dal]

MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER,
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS
(coords.)
Compliance fiscal: buenas
prácticas tributarias.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019. [PRA]

RODRÍGUEZ RUIZ,
BLANCA (ed.)
Autonomía, género y derecho:
debates en torno al cuerpo de
las mujeres. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [ID-207]

DRET LABORAL
CAVAS MARTÍNEZ, FAUSTINO
Aspectos jurídico-laborales de
la externalización productiva
a través de empresas
multiservicios: estado de la
cuestión y propuestas.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.115.1(46)Cav]
ORELLANA CANO, ANA MARÍA
El derecho a la protección
de datos personales como
garantía de la privacidad de
los trabajadores. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.
[331(46):342.7Ore]

MARTÍNEZ MUÑOZ, YOLANDA
La declaración obligatoria de
mecanismos de planificación
fiscal agresiva en el marco de
la protección de los derechos
fundamentales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[336.226.111(46)Mar]

DRET MERCANTIL
CAMPUZANO LAGUILLO, ANA
BELÉN, SANJUÁN, ENRIQUE
GPS Concursal. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2019. [PRA]
CARRASCO PERERA, ÁNGEL,
CORDÓN MORENO, FAUSTINO
Intereses de usura y tarjetas de
crédito revolving: la superación
de la jurisprudencia “Sygma
Mediatis”. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2019.
[347.756(46):347.731Car]

LÓPEZ LÓPEZ, HUGO (ed.);
MARTÍNEZ CABALLERO, RAMÓN,
IBÁÑEZ GARCÍA, REBECA,
CASTRO BOSQUE, MARINA
Practicum fiscal: 2019.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2019. [PRA]

OVEJERO PUENTE, ANA MARÍA
El derecho al juicio justo
en el Convenio
Europeo de Derechos
Humanos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[DH-342.7(4-672UE)Ove]
RIDAO MARTÍN, JOAN
La libertad de expresión y sus
conflictos en el espacio público:
manifestaciones, escraches y
símbolos políticos. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.[342.727(46):32Rid]

JIMÉNEZ FORTEA, F. JAVIER (coord.);
BENEYTO, KILLIAN, FERRANDO
NICOLAU, ESPERANZA, GARCÍA
GONZÁLEZ, JAVIER (auts.) [i 6 més]
La cooperación jurídica
internacional civil y mercantil
española más allá de la UE.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[341.649Jim]
eBook Biblioteca Digital

PRECIADO DOMÈNECH,
CARLOS HUGO
Los derechos digitales de
las personas trabajadoras:
aspectos laborales de la LO
3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos y Garantía
de los Derechos digitales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331(46):342.7Pre]

CARRAU CRIADO, RAFAEL
Buen gobierno corporativo
para pymes: sociedades
de capital y cooperativas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[657(46):347.72.036Car]
eBook Biblioteca Digital
GONZÁLEZ-MENESES, MANUEL
Entender blockchain: una
introducción a la tecnología
de registro distribuido. 2ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.74:004.7Gon]
JORDÁ GARCÍA, RAFAEL
Régimen legal de la actividad
de auditoría en España: (tras
la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas).
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.719(46)Jor]
MARTÍN ARESTI, PILAR
Prestación de servicios
o de obra del administrador
y deber de lealtad
(art. 220 LSC). Valencia:
Tirant lo Blanch, 2019.
[347.72.036(46)Mar]
eBook Biblioteca Digital

BIBLIOTECA

MARTÍNEZ FLÓREZ, AURORA
Los fundamentos de la
prohibición del abuso de
mercado.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.731.1(4-672UE)Mar]
eBook Biblioteca Digital
MARTÍNEZ GALLEGO, EVA
MARÍA,
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
VÍCTOR (coords.)
Acciones de responsabilidad
contra el órgano de
administración: ámbitos
mercantil, concursal, penal y
laboral.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019.
[347.72.036(46)Mem]
MOLINA SANZ, RAQUEL
(coord.);
GUALDE CAPÓ, PATRICIA,
IBIZA GIMENO, JORDI,
CANILLAS GARCÍA, AMPARO
[i 6 més]
Seguro de vida.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019.
[347.764.3(46)Seg]

ORTEGA BURGOS,
ENRIQUE (dir.);
GARCÍA MARRERO, JAVIER,
ENCISO ALONSO-MUÑUMER,
MARÍA,
GARCÍA-VILLARRUBIA,
MANUEL (coords.);
PASTOR RUIZ, FEDERICO,
CAÑO DURÁN, ÁLVARO DEL,
CAÑO PALOP, JOSÉ RAMÓN
del (auts.) [i 15 més]
Tratado de conflictos
societarios.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.72.037(46)Tra]
eBook
Biblioteca Digital

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

RODRÍGUEZ ARTIGAS,
FERNANDO,
FERNÁNDEZ DE LA
GÁNDARA, LUIS,
QUIJANO GONZÁLEZ,
JESÚS (dirs.) [i 3 més];
RONCERO SÁNCHEZ,
ANTONIO (coord.)
Sociedades cotizadas
y transparencia en
los mercados.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019. 2 vols.
[347.725(46)Soc]

DRET PENAL
ABEL SOUTO, MIGUEL, SÁNCHEZ
STEWART, NIELSON (coords.)
VI Congreso Internacional sobre
Prevención y Represión del
Blanqueo de Dinero: ponencias
y conclusiones del congreso
internacional sobre el blanqueo:
Unión Europea, incidencia en
la economía y sociedad digital,
aplicación de las reformas
recientes e internacionalización
del derecho penal, celebrado
en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Santiago de
Compostela, en julio de 2018.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.537(46)”2015”(063)Con]
BUSATO, PAULO CÉSAR
Tres tesis sobre la
responsabilidad penal de
personas jurídicas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[657(46):343.222Bus]

RUIZ PERIS,
JUAN IGNACIO (dir.);
PALOMAR TEJEDOR,
TERESA (coord.)
Problemas actuales
en las acciones de
compensación de
daños por infracción
de las normas de
competencia. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.
[347.776(46:4-672UE):
347.5Pro]
VÁZQUEZ SUÁREZ,
LUIS,
SÁNCHEZ GÓMEZ,
ROBERTO
Habilidades
directivas para
la empresa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[658:331.101.262Vaz]
VEIGA COPO,
ABEL B.
La prescripción
en el contrato
de seguro.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2019.
[347.764.02(46)Vei]

CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA
Libertad condicional y sistema
penitenciario.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.265(46)”2015”Cer]
DE ROS RAVENTÓS, ÍÑIGO
Delito fiscal y Tax Compliance.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[657(46):343.222De]
FERNÁNDEZ BERMEJO, DANIEL
(dir.); GONZÁLEZ GARCÍA, ABEL
(coord.); LÓPEZ BARRERO,
ESTHER, ZARAGOZA AGUADO,
JAVIER, FUENTES REQUENA,
RAMÓN (auts.) [i 3 més]
El blanqueo de capitales y su
relación con la cibercriminalidad.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.537(46):004.7Bla]
FERNÁNDEZ BERMEJO, DANIEL
(dir.), MALLADA FERNÁNDEZ,
COVADONGA, PÉREZ LÓPEZ,
XESÚS [i 8 més] Blanqueo de
capitales y TIC: marco jurídico
nacional y europeo, modus
operandi y criptomonedas:
ciberlaundry. Informe de
situación. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[343.537(46:4-672UE):004.7Fer]

HAVA GARCIA, ESTHER
Los delitos de prevaricación.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019
[343.36(46)Hav]
LEÓN ALAPONT, JOSÉ
La responsabilidad penal de los
partidos políticos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[342.728(46):329Leo]
LIÑÁN LAFUENTE, ALFREDO
La responsabilidad penal del
Compliance Officer.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[657(46):343.222Liñ]
MUÑOZ CLARES, JOSÉ,
CABALLERO SALINAS,
JOSÉ MARÍA
Ne bis in idem: hechos,
penas, sanciones. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.
[343.21(46)Muñ]
PALOP BELLOCH,
MELANIA
Protección jurídica de
menores víctimas de
violencia de género a
través de internet:
(vulnerabilidad
de la menor en sus
relaciones de pareja,
ciberacoso y
derecho al olvido).
[343.615(46):347.157Pal]
Valoración de las
indemnizaciones por secuelas
derivadas de accidentes de
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GIL RODRÍGUEZ, ISABEL
Las tasas judiciales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.921.6(46):336.232Gil]

SÁNCHEZ MARTÍN, CARLOS,
VÁZQUEZ GARCÍA, DAVID
Recurso de casación civil: cómo
superar la fase de admisión.
Málaga: Editorial Ley 57, 2018.
[347.957(46)”2015”San]

GUERRA PÉREZ, MIGUEL
Guía práctica de los recursos en
la Ley de Enjuiciamiento Civil:
reposición, revisión, apelación,
casación y extraordinario por
infracción procesal y queja.
Las Rozas (Madrid): Sepín, 2018.
[347.955(46)”2015”(036)Gue]
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANA
MERCEDES, FACH GÓMEZ,
KATIA (eds.) Reconocimiento
y ejecución de sentencias
arbitrales extranjeras en
España y Latinoamérica.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[341.63(46):341.985Rec]
eBook Biblioteca Digital

TORIBIOS FUENTES, FERNANDO,
DOMÍNGUEZ LUELMO, ANDRÉS A.,
SABATER SABATÉ, JOSEP MARIA
El apremio. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.952.1(46)”2015”Tor]

RECENSIONS
GARCÍA VILA, JOSÉ ANTONIO
Los legados en el Código Civil de
Cataluña. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.674(46.71)Gar]
eBook Biblioteca Digital
Obra monogràfica entorn a la construcció de
la categoria jurídica del llegat en el Dret Català.
L’autor d’aquesta obra que avui recomanem
fa constar que el Llibre IV del Codi Civil de
Catalunya és el resultat d’un veritable esforç
doctrinal de delimitació d’aquesta figura
i de sistematizació de la seva regulació, i
amb aquest tractat intenta fer valer al lector
el procés doctrinal fet pel legislador per d’una banda, expulsar figures
jurídiques que tradicionalment s’havien inclòs en l’univers dels llegats, i
d’altra banda, el poder d’atracció que té el llegat envers altres figures de
forma que els efectes d’aquestes seran finalment els dels propis llegats.
El llibre utilitza una tradicional sistematització de la matèria que aborda
partint de la recerca d’un concepte de llegat, i analitzant posteriorment els
seus elements, la seva dinàmica i classes. Certament el món dels llegats
és veritablement dens i extens, però obres com aquesta que ajuden
a la delimitació del seu abast, són d’obligada lectura per professionals
especialistes en Dret Successori.

GOSÁLBEZ PEQUEÑO, HUMBERTO
(dir.); BENAVIDES VELASCO, PATRICIA,
BETHENCOURT GONZÁLEZ, CARLOS,
CARBONELL PORRAS, ELOÍSA
Régimen jurídico del consumo
colaborativo. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.732(46):658.016Reg]
Obra coral per situar al professional en el
innovador entorn de l’economia i el consum
col·laboratiu. Sota la direcció de Humberto
Gosálbez, els diferents participants aborden
les perspectives de futur d’aquesta nova
economia, la introducció i anàlisi dels diferents
conceptes que la integren, la necessitat de disposar de una normativa
“ad hoc” que la reguli, els operadors intervinents, els subjectes de drets
objecte de protecció, el seu règim tributari, etc...el seu enfoc inicial és
amb caràcter general, per passar a l’estudi de les diferents formes, àmbits
i especialitats del consum col·laboratiu. Com bé ens recorda el signant
del pròleg d’aquesta obra, els fets i esdeveniments que succeeixen
en la societat creen de seguida noves figures en el Dret; aquesta nova
economia és un cas ben explícit. Deu la seva aparició al fenomen de
la globalitat i de les plataformes digitals, que òbviament han establert
un canvi de paradigma en la relació entre persones que persegueixen
una mateixa finalitat però que viuen i treballen a milers de kilòmetres
entre elles. Aquest panorama que en principi representa una avanç pel
desenvolupament de les societats, requereix però una regulació pròpia
i l’establiment de regles de protecció dels consumidors que la utilitzen.
Sota aquests paràmetres, la finalitat que persegueix aquesta obra és la
de constituir-se en un “mini tractat” del dret del Consum Col·laboratiu i,
atesa la seva didàctica exposició, es pot convertit en una obra d’obligada
consulta pels professionals de l’advocacia que es vulguin especialitzar en
l’apassionant evolució jurídica que es preveu en aquesta matèria.

ANIMUS JOCANDI

Arriba l’estiu i Món Jurídic estrena una nova secció “Animus Jocandi”. Amb aquesta inciativa volem que passeu una estona
divertida desafiant els vostres coneixements jurídics, ja que són “passatemps” amb termes relacionats amb la professió.
No feu trampa, ja que us facilitem les solucions en aquesta mateixa pàgina.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

acto. Suceso notorio, escandaloso o incluso delictivo, cuyas
circunstancias atraen la curiosidad del público. 8. Planta
medicinal. Remotamente, lejos. Lo contrario de off.
VERTICALES: 1. Prefijo que expresa repetición. ... Ugarte,
actriz. 2. Pentecostés. 3. Derecho del vendedor a recuperar
la cosa vendida a otro por el tanto de su precio. 4. Unión
Europea. Expediente de regulación de empleo. 5. Persona
que estudia o profesa la ciencia del derecho. 6. Abreviatura
de Osa Menor. Juego en el que se tira un hueso del tarso.
7. Oferta pública de adquisición de acciones de una empresa. Al revés, nota musical. 8. Que no tiene noticia de las
cosas. 9. Pierdes el equilibrio hasta dar contra el suelo. Unidad de cuidados intensivos. 10. Incluye, introduce una cosa
en otra. 11. Carta que lleva el número uno. Coloco espalda
con espalda. 12. Consiguieron lo que deseaban.

1
2
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3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Que requiere o pide decisión anterior
y previa a la sentencia de lo principal. 2. Real Academia Española. Mugido, al revés. Hombre tardo, perezoso, descuidado. 3. Con sus huevas se prepara el caviar. 4. Sospeché
algo. Ir andando por distracción o por ejercicio. 5. Estados
Unidos de América. Artista de gran fama. Remote Database Access. 6. Mango, maza. En el derecho penal, persona
que comete el delito. 7. Embargo de bienes, incluso derechos, o impedimento para disponer de ellos o para algún

SOLUCIONES
Horizontales: 1. Prejudicial. 2. Rae. Um. Ganso. 3. Esturiones. G. 4. Creí. Pasear. 5. Eua. Star. Rda. 6. Maceta. Autor.
7. M. Traba. Caso. 8. Aloe. Allí. On.
Verticales: 1. Re. Emma. 2. Pascua. L. 3. Retracto. 4. E.
Ue. Ere. 5. Jurista. 6. Umi. Taba. 7. D. Opa. Al. 8. Ignara. L.
9. Caes. Uci. 10. Inserta. 11. As. Adoso. 12. Lograron.
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