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La immigració irregular  
i el Premi World Press Photo 2013
PER EDUARD SAGARRA TRIAS. PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR

C
rec que és molt greu 
que,  en p le segle 
XXI, els ciutadans 
anem descobrint la 
geografia de la Me-
diterrània a través 

de les desgràcies i morts dels im-
migrants ofegats que, diàriament, 
veiem amb tot luxe de detalls a la 
premsa i en les xarxes socials. A 
més són justificades sense cap pu-
dor pels polítics de torn.

Vàrem denunciar fa mesos que les 
morts dels immigrants a Lampedu-
sa havien d’avergonyir-nos com a 
europeus defensors dels drets de 
totes les persones. No ens han fet 
gens de cas a les cancelleries euro-
pees, ja que malgrat el flux des del 
nord d’Africà, cap Itàlia o Espanya, 
segueix sense que hi hagi una po-
lítica necessària, urgent i comuna  
política d’immigració de la Unió Eu-
ropea. Política que no pot ser sola-
ment policial ni militar.

Fa pocs dies el que va ésser encara 
més escandalosament greu és que 
a Ceuta (Espanya) van morir ofe-
gats davant la guàrdia civil a 3 o 4 
metres de la platja 15 subsaharians. 
Els representants de les forces de 
seguretat d’Espanya i el mateix mi-
nistre de l’Interior, van explicar, que 
per evitar l’entrada dels immigrants 

irregulars nedant, se’ls va disparar 
(boles de goma) per dissuadir- los 
i que com no sabien nedar es van 
ofegar en aigües territorials espan-
yoles (increïble!).

Enl loc d ’assumir responsabi l i -
tats, el ministre ens va il·lustrar 
amb una nova i escandalosa teo-
ria, a l’afirmar que les fronteres 
d’Espanya són “mòbils” i es fixen en 
funció d’on estigui la primera línia 
de la guàrdia civil que vigila la fron-
tera! Aquesta explicació per justifi-
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car que la desgràcia va passar fora 
de la jurisdicció i responsabilitat de 
l’estat, atempta a la intel·ligència del 
poble, al coneixement del Dret inter-
nacional i del Dret del Mar.

La immigració segueix, desgracia-
dament de moda a les fronteres 
de Ceuta i de Melilla. Hi ha més 
de trenta mil persones disposades 
a jugar-se-la i a intentar entrar-hi. 
D’altra banda, el mateix dia que 
s’intentava justif icar pel minis-
tre i la vicepresidenta del Govern 
les morts a la platja de Ceuta, i 
l’enfrontament amb la comissària 
Cecilia Malstrom sobre aquest te-
ma, es publicava en primera plana 
la foto del premi de World Press 
Photo de 2013 d’uns emigrants a la 
platja de Somàlia, a la llum romàn-
tica de la lluna plena, intentant par-
lar amb el mòbil amb llurs famílies.

El seu futur no és gens bucòlic i 
tenen el risc, en venir cap a Euro-
pa, de perdre la vida pel camí, amb 
mòbil o sense, ja que és l’únic que 
els hi queda: la vida i el mòbil.

A Europa no som culpables de la im-
migració massiva però sí que som res-
ponsables que es tracti a la gent amb 
dignitat. És una obligació dels nostres 
governs i de nosaltres mateixos, i no 
la podem defugir ni amagar.

A Europa no som 
culpables de la 
immigració massiva 
però sí que som 
responsables que 
es tracti a la gent 
amb dignitat. És una 
obligació dels nostres 
governs i de nosaltres 
mateixos, i no la podem 
defugir ni amagar
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resolució de 28 de gener de 
2014, de la Direcció general dels 
Registres i del Notariat, per la 
qual modifica el model establert 
en l’Ordre JUS/1698/2011, de 
13 de juny, per la qual s’aprova 
el model per a la presentació 
en el Registre Mercantil dels 
comptes anuals consolidats, i es 
dóna publicitat a les traduccions 
de les llengües cooficials pròpies 
de cada Comunitat Autònoma 
(BOE núm. 32, 06.02.2014).

Correcció d’errades de l’Ordre 
ESS/106/2014, de 31 de gener, 
per la qual es desenvolupen les 
normes legals de cotització a 
la Seguretat Social, atur, pro-
tecció per cessament d’acti-
vitat, Fons de Garantia Salarial i 
formació professional, contingu-
des en la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2014 
(BOE núm. 27, 12.02.2014).

Ordre ECO/24/2014, de 31 de 
gener, per la qual s’aprova el 
model d’autoliquidació 045 
(DOGC núm. 6559,  11.02.2014).

Resolució de 13 de febrer de 
2014, de la Presidència del Con-
grés dels Diputats, per la qual 
s’ordena la publicació de l’Acord 

de convalidació del Reial decret 
llei 1/2014, de 24 de gener, de 
reforma en matèria d’infraes-
tructures i de transports, i 
altres mesures econòmiques 
(BOE núm. 43, 19.02.2014).

Llei 3/2014, del 19 de febrer, 
d’horaris comercials i de me-
sures per a determinades acti-
vitats de promoció (DOGC núm. 
6568, 24.02.2014).

Ordre SSI/248/2014, de 17 de 
febrer, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions desti-
nades a institucions sense fins 
de lucre per a fomentar la do-
nació i el trasplantament d’òr-
gans, teixits i cèl·lules (BOE 
núm. 47, 24.02.2014).

Llei 1/2014, de 28 de febrer, per 
a la protecció dels treballadors a 
temps parcial i altres mesures ur-
gents en l’ordre econòmic i social 
(BOE núm. 52, 01.03.2014).

Reial Decret llei 3/2014, de 28 
de febrer, de mesures urgents 
per al foment de l’ocupació 
i la contractació indefinida 
(BOE núm. 52, 01.03.2014).

Resum de les  
novetats legislatives

Reial Decret-llei 4/2014, de 7 de 
març, pel qual s’adopten mesu-
res urgents en matèria de refi-
nançament i reestructuració 
de deute empresarial  (BOE 
núm. 58, 08.03.2014).

Decret 27/2014, de 4 de març, 
pel qual s’aprova el Reglament 
d’apostes (DOGC núm. 6.576,  
06.03.2014).

Reial Decret 150/2014, de 7 de 
març, pel qual es modifica el 
Reglament de la Llei 34/2006, 
de 30 d’octubre, sobre l’accés a 
les professions d’Advocat i Pro-
curador dels Tribunals, aprovat 
pel Reial decret 775/2011, de 3 
de juny (BOE núm. 58, 08.03. 
2014). 

Ordre PRE/404/2014, de 14 de 
març, per la qual es convoca la 
prova d’avaluació de l’aptitud 
professional per a l’exerci-
ci de la professió d’advocat 
per a l’any 2014 (BOE núm. 
65,17.03.2014).
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CARTES A LA

DIRECTORA

In memoriam Ferran Gramunt Fombuena (1966-2014)

A
dvocat  vocac iona l , 
treballador incansa-
ble i molt respectuós 
amb els companys de 
professió.

Fill i germà d’advocats, heretà del 
seu pare tant el posat com el sen-
timent d’advocat, professió a la 
qual va dedicar més de la meitat 
dels seus acabats de fer 48 anys, 
als àmbits civil, penal, mercantil 
i administratiu. La toga era el seu 
uniforme, la paraula i la ploma les 
seves armes, i el Dret de defensa la 
seva creuada. Difícilment refusava 
un cas si hi havia possibilitats per 
llunyanes que fossin, encara que 
sovint fos dubtós el seu rendiment 
econòmic.

Amb la seva companya van crear 
una família on seria company i pa-
re, raonador i didàctic, comprensiu 
però exigent.

 
Vetllador de la família (de la de sang 
i de la política). Germà i cunyat in-
tegrador, l’incomparable tiet Ferran 
pels seus nebots. Amic, molt amic, 
dels seus amics, sempre el primer a 
oferir-se davant d’un problema.

Caparrut, tenaç, organitzat en el 
seu desordre mercès a la seva pro-
digiosa memòria, però què difícil 
combinar la corbata amb la camisa!

Bon conversador, amant i coneixe-
dor de la història. Comensal agraït. 
Col·leccionista minuciós de mone-
des d’arreu del món.

Motero irreductible, gens aficionat a 
les noves tecnologies i, sobre tot, fu-
gisser de les xarxes socials. Una greu 
malaltia ens l’ha pres amb nocturni-
tat i traïdoria sense donar-li opcions a 
defensar-se, poruga que pogués gua-
nyar ell la batalla. Però que consti: no 
ha marxat, no ens ha deixat, se l’ha 
endut massa, massa d’hora.

ÓSCAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ. COL·LEGIAT NÚM. 18.609

Ferran. Fernando. Lluitarem per 
mantenir el teu record i donar-li a la 
teva companya i transmetre als teus 
fills una mica del que ens vas donar 
i ensenyar.
 
Si vols compartir amb els com-
panys i companyes un suggeri-
ment, una crítica, problemes que 
tenen relació amb l’exercici de 
l’advocacia, si vols donar a co-
nèixer la teva opinió, tens l’opor-
tunitat que se sàpiga a l’espai  
“Car tes a la d irectora”.  Pots 
enviar la teva car ta a l ’email  
cartesmonjuridic@icab.cat.

El Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea ha declarat 

que la taxa és contrària a la le-
gislació comunitària, atès que 
l’única finalitat del cèntim sani-
tari és augmentar els ingressos 
dels governs autonòmics. 

A  la  sentènc ia  de l  Tr ibuna l 
de Justícia de la Unió Euro-
pea (TJUE) de 27 de febrer de 
2014, en l’assumpte C. 82/12, 
que té per objecte una petició 
de decisió prejudicial planteja-
da, d’acord amb l’ar ticle 267 
TJUE, pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, mitjan-
çant inter locutòr ia de 29 de 
novembre de 2011, es declara 
que l’article 3, apartat 2, de la 
Directiva 92/12/CEE del Con-

sell, de 25 de febrer de 1992, 
relativa al règim general, tinen-
ça, circulació i  controls dels 
productes objecte d’impostos 

especia ls ,  s’ha d ’ interpretar 
en el sentit que s’oposa a una 
norma nacional que estableix 
un impost sobre la venda mi-
nor is ta d ’h idrocarburs ,  com 
l’impost sobre les vendes de-
tallistes de determinats hidro-
carburs controvertit en el litigi 
principal. No pot considerar-se 
que aquest impost perseguei-
xi  una f inali tat específ ica en 
el sentit d’aquesta disposició, 
atès que l ’esmentat  impost , 
destinat a f inançar l ’exercici, 
per par t dels ens terr itorials 
interessats, de les seves com-
petències en matèria de sani-
tat i  de medi ambient,  no té 
per objecte, per si mateix, ga-
rantir la protecció de la salut i 
del medi ambient.
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El cèntim sanitari, contrari a la normativa comunitària
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OPINIÓ 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Justícia universal: la reforma de l’article 
23 de la LOPJ, un maleït embolic

Joan Merelo-Barberà Gabriel
Col·legiat núm. 8.497

L
a  reforma-express del 
Govern (proposició de 
Llei al Parlament, i no 
via Consell de Ministres, 
manera d’evitar els in-
formes preceptius del 

CGPJ i del Consell d’Estat) retalla una 
vegada més l’article 23 de la Llei Orgà-
nica del Poder Judicial i concordants. 
El motiu,  el conflicte diplomàtic que 
ha plantejat l’Audiència Nacional amb 
la investigació de la querella contra an-
tics dirigents xinesos per la situació del 
Tibet. Ja no serà possible l’acció popu-
lar, i per als crims de genocidi, lesa hu-
manitat i de guerra els imputats han de 
ser espanyols, residents a Espanya o, 
si es troben a Espanya, constar que la 
seva extradició ha estat denegada per 
les autoritats espanyoles (què passa si 

no existeix prèvia demanda d’extradi-
ció? Doncs, sembla que la seva impu-
nitat serà absoluta). Per als delictes de 
tortura i desaparició forçosa, el proce-
diment ha d’estar dirigit contra un es-
panyol o existir víctimes que tinguin na-
cionalitat espanyola en el moment de 
la comissió dels fets (aquesta distinció 
entre nacionals espanyols d’una i altra 
categoria planteja problemes d’igualtat 
en l’exercici de drets i la tutela judicial 
efectiva d’aquests). A més, la persona 
a la qual se li imputi el delicte ha de 
trobar-se en territori nacional.

A l’Audiència Nacional estan oberts els 
casos  Couso, Rwanda (9 morts espa-
nyols), Sahara, Gaza (cassació), vols 
de la Cia sobre l’aeroport de Palma, 
Matthausen (7.000 republicans espa-
nyols), Sàhara, Atenco, Guantánamo, 
El Salvador...  i més. La nova legislació 
busca arxivar-los, malgrat reticències 
judicials.

Antecedents
El primer motor que va trencar amb el 
principi de territorialitat penal atorgant 
la competència jurisdiccional universal 
als Estats fou la lluita contra la pirate-
ria. Hi havia interessos comercials en 
prevenir el delicte. Al 1949, reforçar uni-
versalment la dignitat de l’home i donar 
nom al crims sense nom –Churchill, di-
xit- era una prioritat. Els Convenis de 
Ginebra conduïren al dret dels Estats, 
però també a l’obligació de castigar ex-
taterritorialment determinats delictes, 
dits internacionals. D’aquesta mane-
ra, els Estats liberals es convertien en 
agents protectors d’un interès humà 
compartit, supranacional, de caràcter 

EL CONFLICTE DIPLOMÀTIC QUE HA PLANTEJAT L’AUDIÈNCIA NACIONAL AMB LA INVESTIGACIÓ 
DE LA QUERELLA CONTRA ANTICS DIRIGENTS XINESOS PER LA SITUACIÓ DEL TIBET HA 
COMPORTAT LA  REFORMA-EXPRESS DEL GOVERN (PROPOSICIÓ DE LLEI AL PARLAMENT, I NO 
VIA CONSELL DE MINISTRES, MANERA D’EVITAR ELS INFORMES PRECEPTIUS DEL CGPJ I DEL 
CONSELL D’ESTAT) QUE RETALLA UNA VEGADA MÉS L’ARTICLE 23 DE LA LOPJ  I CONCORDANTS. 
L’ARTICLE FA UNA ANÀLISI DE LA REFORMA I, A MÉS, UN REPÀS DELS CASOS QUE HAN CONDUÏT 
A TRENCAR EL PRINCIPI DE TERRITORIALITAT PENAL.
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idealista i moral, que es volia situar per 
sobre dels poders terrenals de la política 
internacional.

Argentina protesta davant el Consell 
de Seguretat de l’ONU, pel segrest i 
trasllat a Israel de Adolf Eichmann per 
la Mossad. Cap demanda extradicio-
nal per part d’un Estat–a diferència de 
Bèlgica, amb un Degrelle protegit per 
Espanya-, cap respecte a la sobirania 
de l’estat que donava emparament al 
criminal. Una acció de força executada  
per agents suposadament no estatals 
que desemboca en un judici formal-
ment garantista, amb un rere fons de 
legitimitat moral i les observacions de 
una filòsofa com Hanna Arendt. A la fi, 
una condemna a mort que avui, i potser 
llavors, resultava  inadmissible des de la 
pràctica extradicional (no obstant això, 
cal aquí també subratllar una realitat 
avui igualment imposada: el segrest i 
aïllament a Guantánamo de sospitosos 
de  terrorisme. Una interpretació diabò-
lica de la justícia penal universal, fora 
del dret, més semblant a la pirateria i als 
seus llimbs en aigües no jurisdiccionals, 
exercida per un Estat, amb  forts poders 
terrenals sobre la política internacional). 

A partir de 1998,  amb la demanda ex-
tradicional del llavors jutge de la Audi-
ència Nacional espanyola Baltasar Gar-
zón, el principi universal torna a tenir 
protagonisme. Una allau de demandes 

extradicionals omplen de burocràcia 
judicial les cancelleries d’Afers Exte-
riors. Bèlgica jutja a les 4 monges de 
Butaré (malgrat que la querella contra 
Ariel Sharon serà finalment denegada 
perquè no es trobava en territori belga). 

A Espanya, la querella sobre el genocidi 
de Guatemala provoca una important 
divergència jurisprudencial entre el 
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitu-
cional, que finalitza amb l’admissió de 
la querella (STC 237/05) confirmant 
la competència espanyola per jutjar. 
Els riscos polítics retallen ben aviat el 
camí jurisprudencial per una interpre-
tació àmplia de l’article 23 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. Al 2009, 
es modifica per tal de evitar un con-
flicte diplomàtic amb Israel, a causa 
de l’admissió a tràmit per l’Audiència 
Nacional de la querella sobre els fets 
de Gaza. I es legisla afegint a l’article 
23 l’exigència d’ “estar acreditat que els  
presumptes responsables es troben a 
Espanya o que existeixen víctimes de 
nacionalitat espanyola, o constatar-se 
algun vincle de connexió rellevant amb 
Espanya”  (valoració oberta a qualse-
vol discussió,  la d’aquesta connexió, 
que treu de la nostra legislació com bé 
jurídic universal, i en virtut d’un interès 
nacional, la protecció general de la hu-
manitat)  “i, en tot cas, que en un altre 
país competent o en el sí d’un Tribunal 
internacional no ha iniciat cap procedi-

ment que suposi una investigació i una 
persecució efectiva, en el seu cas, de 
tals fets  punibles”.

Malgrat els avenços en la creació de tri-
bunals internacionals, primer “ad hoc” i 
amb jurisdicció concurrent (ex. Iugoslà-
via i Rwanda) i desprès, amb la Cort Pe-
nal Internacional (CPI), de caràcter per-
manent i jurisdicció complementària, el 
cert és que també internacionalment 
s’introdueixen conceptes cada vegada 
més vagues per la certesa del Dret. Per 
exemple, la Cort Penal Internacional in-
tervindrà quan els Estats o no volen o no 
poden jutjar els crims internacionals, la 
qual cosa planteja qüestions complexes:  
si els Estats que no poden o no volen 
¿són els que tenen jurisdicció sobre els 
delictes que s’han comès al seu territori 
o són aquells que ja tenen legislada la 
competència universal?    

La nova reforma suposa una evidència, 
que ja sabien les lleis del mar: els ide-
aris universals pertanyen al món virtu-
al, el de la justícia; però es dobleguen 
davant la realitat legislativa, el dret 
positiu. Mentre això passa, Argentina 
continua amb la tramitació de la que-
rella per els crims del franquisme. Els 
genocides, com els pirates d’abans, 
saben que, quan  els interessos naci-
onals xoquen  amb els emparaments 
supranacionals, sempre trobaren refu-
gi en un o altre Estat.

El 15 de març va entrar en vigor la 
reforma de la Justícia Universal, 

mitjançant una modificació de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial que 
limita la seva aplicació. En síntesi, 
la reforma estableix que els jutges 
només poden investigar delictes 
de genocidi o lesa humanitat quan 
la causa es dirigeixi contra ciuta-
dans espanyols o estrangers que 
resideixin habitualment a Espanya. 
Aquesta reforma comporta l’arxiu 
de desenes de causes obertes a 
l’Audiència Nacional.

No obstant això, el jutge Santiago 
Pedraz (titular del Jutjat Central 

d’Instrucció núm. 1) ha rebutjat 
obertament la reforma en la seva 
interlocutòria de 17 de març, en re-
lació a la instrucció per la mort del 
periodista José Couso, esdevinguda 
a Bagdad el 2003, pel llançament 
d’un projectil des d’un carro de 
combat nord-americà.

En aquesta resolució, el jutge inapli-
ca els articles referents a la citada 
reforma i motiva aquest procedir per 
l’existència de la IV Convenció de Gi-
nebra relativa a la protecció deguda 
a les persones civils en temps de 
guerra (Tractat signat i ratificat per 
Espanya i vigent des 1952 ).

La IV Convenció especifica que els 
països signants tenen l’obligació de 
cercar les persones acusades d’ha-
ver comès qualsevol infracció greu 
(recollida en el Tractat ) i hauran de 
fer-les comparèixer davant els propis 
tribunals amb independència de la 
seva nacionalitat.

Es planteja, d’aquesta manera, una 
qüestió jurídica molt important, si 
pot una norma interna modificar o 
derogar una disposició d’un Tractat 
Internacional vigent.

�
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La interlocutòria del jutge Santiago Pedraz en el “Cas Couso”
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Acords de l’Audiència Provincial  
de Barcelona en matèria penal
L’AUDIÈNCIA DE BARCELONA HA ADOPTAT UNS ACORDS AMB LA FINALITAT D’UNIFICAR 
CRITERIS, TANT DE L’ORDRE PROCESSAL COM SUBSTANTIU, EN MATÈRIA PENAL. TOT 
SEGUIT TROBAREU COMENTATS ELS PUNTS MÉS RELLEVANTS D’AQUESTA DECISIÓ.

S
ens dubte és molt bo-
na notícia que l’Audi-
ència Provincial hagi 
un i f ica t  cr i te r is  en 
relació a diversos as-
pectes, tant de tipus 

processal com substantiu, que fins 
ara podien variar en funció de la 
secció de l’audiència que coneixia 
d’un assumpte.

Són qüestions que, per la seva na-
turalesa, produïen certes divergèn-
cies interpretatives per part de les 

diferents sales i, per això, susci-
taven confusió entre les parts del 
procés.

En aquest breu ar ticle, comen-
tarem els punts més importants 
d’aquesta transcendent decisió.

En primer lloc, des del punt de vis-
ta processal, i en relació a la pos-
tulació, ja no hi haurà més dub-
tes: en el procediment abreujat 
s’admet la interposició d’un recurs 
d’apel·lació presentat per l’advocat 
de l’inculpat en representació se-
va, fins que es dicti Acte d’Obertu-
ra de Judici Oral.

No obstant això, quan una part os-
tenti la doble condició (d’imputada 
i d’acusació particular) haurà de 
presentar el recurs d’apel·lació re-
presentada mitjançant procurador 
sempre que les pretensions expo-
sades en dit recurs guardin rela-
ció amb l’exercici de la acusació 
particular.

En el cas que s’interposi un recurs 
d’apel·lació contra una sentència 
absolutòria del Jutjat Penal o d’un 
jutjat d’instrucció en judicis de fal-
tes (basat en error en l’apreciació 
de la prova documental o pericial 
documentada) únicament podrà 
obtenir la revocació de la sentèn-
cia quan s’hagi convocat l’acusat a 
una vista pública. Això vol dir que 
s’haurà de prestar especial atenció 
a sol·licitar aquesta vista en el re-
curs que s’interposi.

D’altra banda, la interposició d’un 
recurs d’apel·lació fonamentat en 
l’error en l’apreciació de les pro-
ves de caràcter personal (és a dir, 
declaració de l’acusat, testif ical 

Luis Batlló Buxó-Dulce.
Col·legiat núm. 18.605 
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o pericial) no podrà compor tar 
la pràctica d’aquestes proves da-
vant l’Audiència, ja que les matei-
xes ja hauran tingut lloc durant el  
Judici Oral.

Una de les qüestions processals 
més importants, que queda tan-
cada amb la unificació de crite-
ris, és la possibilitat que les parts 
plantegin, en els judicis orals d’un 
procediment sumari, totes aque-
lles qüestions prèvies (excepte els 
articles de previ pronunciament) 
que es considerin oportunes, tal 
com succeeix en el procediment 
abreujat.

Aquesta facultat (fins ara perme-
sa només per algunes sales) és 
especialment interessant ja que 
el tràmit de qüestions prèvies és 
essencial, en agilitzar i moltes ve-
gades polir qualsevol judici. No 
tenia sentit - dit sigui amb el de-
gut respecte, com solem dir - que 
en els judicis d’un procediment 
sumari (previst per als delictes 
més greus), no es pogués presen-
tar determinada documentació o 
al·legar la vulneració d’algun dret 
fonamental, com succeeix en el 
procediment abreujat.

També és una novetat important el 
fet que l’Acte d’Obertura de Judici 
Oral no s’haurà de notificar perso-
nalment a l’acusat quan aquest ja 
ha designat procurador. Realment, 
no tenia sentit que aquesta notifi-
cació hagués de ser personal quan 
l’acusat ja estava representat cau-
sídicament. A més, amb aquesta 
manera d’actuar, sovint es produïa 
una descoordinació que podia ge-
nerar gran intranquil·litat a l’acu-
sat, en conèixer aquest - abans 
fins i tot que el seu propi lletrat- 
l’acusació que es formulava contra 
ell, amb la conseqüent incompren-
sió per part seva respecte al signi-
ficat de la interlocutòria d’obertura 
de judici oral o l’escrit d’acusació.

Així mateix és interessant destacar 
la unificació de criteri respecte de 
quin òrgan judicial es fa respon-
sable de les causa amb pres quan 
s’interposa recurs d’apel·lació con-

tra la sentència d’un Jutjat penal. 
A partir d’ara, els criteris de l’Au-
diència són molt clars: la interpo-
sició del recurs no comportarà en 
cap cas la posada a disposició del 
tribunal del pres afectat. Per això, 
totes les qüestions referents a la 
seva situació personal queden en 
poder del Jutjat penal.

Fins aquí hem vist les qüestions 
que afecten el  dret processal . 
Anem a veure ara aquelles qües-
tions (poques, però fonamentals) 
que afecten el dret substantiu.

En aquest sentit, potser la unifica-
ció de criteri més esperada sigui 
la qüestió del temps durant el qual 
ha d’estar paralitzada una causa 
(sempre que això no sigui imputa-
ble a l’acusat) perquè pugui esti-
mar-se la circumstància atenuant 
de dilacions indegudes. En aquest 
sentit, l’Audiència ha considerat 
que ha de passar un temps supe-
rior a divuit mesos, la qual cosa no 
obsta al fet que també es puguin 

valorar supòsits concrets en què 
hagi esdevingut una paralització 
del procediment durant termes 
més breus.

Igualment, l’Audiència - per unani-
mitat - ha acordat que haurà d’es-
timar-se la circumstància atenuant 
de dilacions indegudes com molt 
qualif icada quan la paralització 
d’una causa hagi superat els tres 
anys.

Si aquests criteris s’adopten de 
manera efectiva - com és d’espe-
rar - podem aventurar-nos a dir 
que seran moltes les ocasions en 
què pugui al·legar aquesta circum-
stància modificativa de la respon-
sabilitat criminal.

Pel que fa al dret substantiu, des-
taca l’acord que considera la pos-
sible aplicació de la circumstància 
agreujant de reincidència en rela-
ció al subtipus atenuant previst en 
l’article 368.2 del Codi Penal. Per 
tant, aquest subtipus (que permet 
imposar la pena inferior en grau en 
atenció a l’escassa entitat del fet i 
a les circumstàncies personals del 
culpable en els delictes contra la 
salut pública) és compatible amb 
l’agreujant de reincidència per la 
comissió, anterior, del tipus bàsic 
d’aquest delicte.

Finalment, l’Audiència ha acordat 
que no serà possible apreciar la 
circumstància agreujant de rein-
cidència en els delictes contra la 
seguretat viària (articles 379, 380, 
i 381 del Codi Penal) en relació als 
articles 383 (negativa a practicar 
les proves per a la comprovació 
de les taxes d’alcoholèmia) i 384 
(conducció sense llicència) per en-
tendre que es tracta de la protec-
ció de béns jurídics diferents.

Seria desitjable que aquests cri-
teris s’estenguessin a totes les 
audiències del nostre país, ja que 
- com dèiem al principi - les di-
ferents interpretacions sobre as-
sumptes de tan important calat 
com els comentats, han generat 
fins ara una gran confusió a les 
parts del procés.

Seria desitjable 
que aquests criteris 
s’estenguessin a 
totes les audiències 
del nostre país, ja 
que - com dèiem al 
principi - les diferents 
interpretacions sobre 
assumptes de tan 
important calat com els 
comentats, han generat 
fins ara una gran 
confusió a les parts  
del procés
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Les hipoteques unilaterals a favor de  
l’Administració queden exemptes d’impostos

Aquest criteri f ixat pel TEAC en 
l’esmentada resolució té caràcter 
vinculant per a tota l’Administració 
tributària, tant estatal, com auto-
nòmica, com local.

La importància d’aquesta resolució 
no només rau en què el contribu-
ent ja no haurà de tributar per les 
hipoteques que constitueixi a favor 
de l’Administració, sinó també que 
tots aquells contribuents que ha-
gin tributat per aquest concepte, si 
el seu dret no ha prescrit, podran 
sol·licitar la devolució per ingres-
sos indeguts de l’impost satisfet.

La resolució del TEAC de data 3 
de desembre de 2013 es pronuncia 
sobre els casos de constitució d’hi-
poteca unilateral a favor de l’Admi-

E
l 3 de desembre de 
201 3  e l  Tr i b u na l 
Econòmic Adminis-
tratiu Central (TE-
AC) va dictar una 
resolució, en unifi-

cació de criteri, per la qual esta-
bleix que en les hipoteques unila-
terals establertes a favor de l’Ad-
ministració (estatal, autonòmica 
o local), el subjecte passiu és la 
mateixa Administració, i atès que 
és subjecte exempt de l’Impost 
sobre Transmissions Patrimoni-
als i Actes Jurídics Documentats 
(ITP - AJD), aquesta hipoteca es-
tà exempta de tributació, tant per 
Actes Jurídics Documentats, com 
per Impost de Transmissions Pa-
trimonials (modalitat Transmissi-
ons Patrimonials Oneroses).

Gal·la Sánchez Vendrell
Col·legiada núm. 22.222

UNA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL (TEAC)  
DICTADA EL 3 DE DESEMBRE, EN UNIFICACIÓ DE CRITERI, ESTABLEIX L’EXEMPCIÓ  
DE LA TRIBUTACIÓ PER L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES 
JURÍDICS DOCUMENTATS DE LES HIPOTEQUES UNILATERALS ESTABLERTES  
A FAVOR DE L’ADMINISTRACIÓ (ESTATAL, AUTONÒMICA O LOCAL).
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nistració, en garantia d’un ajorna-
ment o fraccionament o de suspen-
sió. S’aclareix, en primer lloc, que 
els supòsits en què es constitueix 
hipoteca unilateral a favor de l’Ad-
ministració tributària són aquells 
en els quals els obligats tributaris, 
després de sol·licitar l’ajornament 
i/o fraccionament dels seus deutes 
davant la Hisenda Pública, essent 
aquests superiors a 18.000 euros 
i davant la impossibilitat de for-
malitzar aval bancari o certificat 
d’assegurança de caució, ofereixen 
a l’Administració altres garanties 
alternatives (article 82.1 de la Llei 
General Tributària). 

Un altre dels supòsits en què es 
constitueix hipoteca unilateral a 
favor de l’Administració tributà-
ria és en ocasió de la interposició 
d’una reclamació econòmic-admi-
nistrativa, on es pot sol·licitar la 
suspensió de l’execució de l’acte 
impugnat amb prestació d’altres 
garanties que s’estimen suficients, 
sent freqüent la hipoteca unilateral 
a favor de la Hisenda Pública.

Però aquesta sentència no és no-
més aplicable als supòsits d’ajor-
naments/ fraccionaments de deu-
tes tributaris i/o de sol·licituds de 
suspensió en reclamacions econò-
mic - administratives derivades de 
deutes tributaris, sinó per qualse-
vol tipus d’hipoteca unilateral con-
cedida a favor de l’Administració 
en general, amb la qual cosa tindri-
en també cabuda, per exemple, les 
hipoteques unilaterals establertes 
a favor de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social.

Fins aquesta resolució les comu-
nitats autònomes exigien el paga-
ment de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats (ITP - AJD) sobre la 
base que, tractant-se d’hipoteques 
unilaterals a favor de l’Administra-
ció, i no havent aquesta darrera 
acceptat expressament la hipote-
ca, el subjecte passiu de l’impost 
no és l’Administració ( ja que no 
ha acceptat aquesta hipoteca al 
seu favor), sinó el subjecte hipote-
cant. No obstant això, el TEAC, en 

aquesta resolució, conclou que “el 
beneficiat en la constitució d’hi-
poteca unilateral en garantia d’un 
ajornament o fraccionament, enca-
ra que no hagi estat acceptat, o 
d’una suspensió, és l’Administració 
de l’ Estat i en conseqüència li re-
sulta aplicable l’exempció prevista 
en l’article 45.IA.a) del Text Refós 
de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Do-
cumentats “.

És important fer esmena dels dos 
escenaris possibles, que assenyala 
el TEAC en la seva resolució:

1. Si el deutor que constitueix la 
hipoteca unilateral és subjecte 
passiu de l’IVA (empresari o pro-

fessional actuant en l’exercici de 
les seves activitats):

L’operació no està subjecta a 
Transmissions Patrimonials One-
roses (TPO), en quedar subjecta 
a l’IVA (article 7.5 del TR), i està 
exempta d’IVA en virtut de l’article 
20.Un.18ª LIVA.

Quedaria subjecta a l’Impost sobre 
Actes Jurídics Documentats (AJD) 
pel document notarial de constitu-
ció de la hipoteca unilateral, quota 
variable o gradual de l’article 31.2 
del Text Refós ITP – AJD (TR), pe-
rò el subjecte passiu serà l’Admi-
nistració, com adquirent del dret, 
motiu pel qual quedaria exempta 
(exempcions subjectives de l’arti-
cle 45.I.A del TR).

2. Si el deutor que constitueix la 
hipoteca unilateral és un particu-
lar, que no té la condició de sub-
jecte passiu de l’IVA:

És una operació subjecta a TPO 
en tractar-se de la consti tució 
d’un dret real, segons l’article 8.c) 
del TR, i en cas d’acceptació, el 
subjecte passiu de l’impost serà el 
creditor hipotecari, és a dir, l’orga-
nisme públic, l’Administració, que 
quedaria exempta.
 
Si no s’accepta la hipoteca, l’ope-
ració ja no quedaria subjecta a 
TPO i tributaria per la modalitat 
d’AJD, però, igualment, el subjec-
te passiu seria l’Administració, que 
quedaria doncs exempta.

Finalment, és important assenya-
lar la rellevància d’aquesta resolu-
ció no només perquè el contribu-
ent no haurà de pagar ITP - AJD 
per les hipoteques que constituei-
xi a favor de l’Administració, sinó 
també perquè tots aquells que ha-
gin satisfet aquest impost podran 
sol·licitar la devolució per ingres-
sos indeguts, sempre que no hagin 
transcorregut més de 4 anys des 
que es va realitzar el pagament o 
des de que va finalitzar el termi-
ni per presentar l’autoliquidació si 
l’ingrés indegut es va realitzar en 
aquest termini.

La importància de la 
Resolució del 3 de 
desembre de 2013 
el Tribunal Econòmic 
Administratiu Central 
(TEAC) no només rau 
en què el contribuent 
ja no haurà de tributar 
per les hipoteques que 
constitueixi a favor de 
l’Administració, sinó 
també que tots aquells 
contribuents que hagin 
tributat per aquest 
concepte, si el seu dret 
no ha prescrit, podran 
sol·licitar la devolució 
per ingressos indeguts 
de l’impost satisfet
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Llei de Rehabilitació, Regeneració 
i Renovació Urbanes

trucció en l’economia del nostre pa-
ís, no deixa de resultar sorprenent (i 
fins a cert punt descoratjador) que el 
ressorgiment del sector de la cons-
trucció, que en bona mesura ha es-
tat un dels causants principals de la 
crisi, hagi de ser l’eix que, a més de 
vertebrar-ne la sortida, esdevingui 
(una altra vegada!) un dels pals de 
paller de l’economia del futur.

Deixant per a una altra oportunitat 
les valoracions econòmico-socials 
de la Llei 8/2013, cal reconèixer que 
el futur del sector de la construcció 
ha de passar inevitablement per la 
regeneració dels seus fonaments i 
la redefinició de les seves fites, i en 
aquest sentit la Llei 8/2013 proposa 
i pretén una reconversió del sector 
immobiliari, potenciant l’activitat de 
rehabilitació edificatòria i de regene-
ració i renovació de zones urbanes 
preexistents, tot superant el model 
tradicional d’expansió territorial ba-
sat en projectes de nova construcció.

Principis que regeixen 
la intervenció
La Llei 8/2013 circumscriu aquest 
model, basat en la intervenció so-
bre edificacions i espais urbans ja 
existents, bàsicament a edificis de 
tipologia residencial de vivenda col-
lectiva i assimilats, així com als edifi-
cis destinats a ser ocupats o habitats 
per un grup de persones que, sense 
constituir nucli familiar, compartei-
xin serveis i es sotmetin a un règim 
comú, quedant inclosos en aquest 
darrer concepte, entre d’altres im-
mobles, els hotels i les residències. 

Definit el marc objectiu d’aplicació, 
cal indicar que les intervencions 
que proposa la Llei 8/2013 per a 
estimular i reactivar l’activitat im-

LA LLEI DE REHABILITACIÓ, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES PROPOSA UN CANVI 
DE PARADIGMA DEL SECTOR IMMOBILIARI. EN AQUEST ARTICLE ANALITZEM QUINES 
PROPOSTES FORMULA I ELS PRINCIPALS EFECTES QUE EN RESULTEN.

L
a Llei 8/2013 ha nas-
cut amb un esperit 
ambiciós però en un 
contex t  c la rament 
desfavorable, en el 
qual les fonts de fi-

nançament públic i privat per a nous 
projectes es troben sota mínims, i 
les necessitats de nova construcció 
són inexistents, particularment en 
un àmbit com el residencial en el 
qual s’estima un estoc de producte 
acabat i en venda que oscil·la entre 
les set-centes mil i el milió d’unitats. 
No obstant això, el legislador reco-
neix (i així ho manifesta en l’Expo-
sició de Motius de la Llei 8/2013) 
que la sortida de la crisi depèn en 
gran mesura de la recuperació i re-
activació del sector immobiliari i de 
la construcció, i des d’aquesta pers-
pectiva justifica la necessitat de la 
Llei i l’oportunitat de les mesures 
que s’hi preveuen. 
Tot i reconeixent el pes específic 
que ha tingut (i que inevitablement 
haurà de tenir) el sector de la cons-

Roger Pla Madrid
Col·legiat núm. 28.580
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mobiliària, s’articulen bàsicament 
des de dues vessants:

a) Reforçant el concepte “d’acces-
sibilitat universal”.

El legislador pretén impulsar l’adap-
tació dels immobles, d’ús primordi-
alment residencial, a les necessitats 
d’aquelles persones amb mobilitat 
reduïda, bé per raons físiques o 
d’edat (majors de setanta anys), 
que visquin, treballin o prestin ser-
veis voluntaris en l’immoble de què 
es tracti. Aquesta aparent ampli-
tud d’intervenció queda frenada a 
través de la previsió de limitacions 
rellevants, i és que tan sols seran 
exigibles les obres necessàries per 
a assolir l’adaptació de l’immoble 
sempre que les mesures que hagin 
d’executar-se puguin considerar-se 
com a “ajustos raonables”, és a dir, 
que es tracti de “mesures que la se-
va implementació no suposi cap càr-
rega desproporcionada per als propi-
etaris”. No obstant l’aparent indeter-
minació del concepte, la Llei 8/2013 
presumeix la desproporció  (i, per 
tant, la no exigibilitat de la mesura) 
sempre que el cost de les obres re-
percutit anualment, descomptant les 
ajudes públiques, excedeixi de dotze 
mensualitats ordinàries de despe-
ses comuns, en el cas d’immobles 
constituïts en règim de propietat 
horitzontal.

b) Inc id int  en e l  concepte de 
“sostenibilitat”.

Com un pas més en la implementa-
ció de les polítiques de protecció del 
medi ambient, racionalització dels 
recursos i actualització tecnològica, 
la Llei 8/2013 preveu accions d’inter-
venció tant en la trama urbana com 
en l’actual parc immobiliari, per a la 
seva adequació a la normativa medi-
ambiental, amb la finalitat de reduir 
la càrrega i garantir-ne la seva au-
tosuficiència i eficiència energètica. 

A ningú escapa que el compliment 
de les mesures indicades exigirà 
d’un control efectiu i directe per part 
de l’Administració, control que està 
previst que es realitzi a través de la 
implementació del que la Llei 8/2013 

És a dir, atès que l’Administració 
percep la necessitat d’abandonar 
les polítiques d’expansió territori-
al associades a projectes de nova 
construcció, en benefici d’actuaci-
ons d’adequació i millora del parc 
immobiliari preexistent, la figura del 
propietari adquireix una rellevància 
clau en aquest nou escenari, bé com 
a impulsor directe de les intervenci-
ons immobiliàries, bé com a subjecte 
passiu de les actuacions requerides 
des de l’Administració, fet que en-
tre d’altres efectes genera un doble 
impacte:

a) La intervenció en el procés de 
presa d’acords.

La Llei 8/2013 modifica substancial-
ment la Llei estatal 49/1960, de 21 
de juliol, sobre Propietat Horitzon-
tal, reduint els quòrums anterior-
ment exigits per a l’adopció de certs 
acords, amb la finalitat de facilitar, 
per exemple, la implementació de 
nous serveis (entre d’altres: infraes-
tructures comuns per a l’accés de 
serveis de telecomunicació; arren-
dament d’elements comuns que no 
tinguin un ús específic; establiment 
o supressió d’equips per a la millora 
de l’eficiència energètica o hídrica de 
l’edifici; etc.), així com la renovació 
dels preexistents.

b) La repercussió econòmica de les 
mesures imposades per la Llei.

Sense dubte (un) dels grans reptes i 
alhora, handicaps de la Llei 8/2013 
ve determinat per l’assumpció dels 
costos associats a la implementació 
de les mesures previstes, i la càrrega 
que per als pressupostos familiars 
pot arribar a suposar una aplicació 
rigorosa de les seves previsions i 
accions.

Com a corol·lari del que ha estat ex-
posat, i sense disposar encara d’un 
marge suficient per a emetre una va-
loració precisa dels efectes reals de 
la Llei 8/2013, resulta probable que 
el reflex pràctic de la Llei sigui mode-
rat i progressiu, sense la profunditat 
ni la immediatesa que probablement 
pretenia el legislador en el moment 
de la seva concepció i aprovació.

qualifica com a “Informe d’Avaluació 
dels Edificis”, que tindrà una perio-
dicitat mínima de 10 anys i que per-
metrà a l’Administració obtenir infor-
mació actualitzada sobre l’estat de 
compliment de les condicions dels 
edificis, tant en matèria de conser-
vació com d’accessibilitat universal.

Cal indicar, però, que en els casos de 
Comunitats Autònomes com Catalu-
nya, en les quals ja hi ha actualment 
establert un control similar (l’Infor-
me d’Inspecció Tècnica d’Immobles), 
aquest haurà de complementar-se 
amb el certificat que avaluï el grau 
d’eficiència energètica, a fi que des-
plegui idèntics efectes.

Els particulars com 
a “Nous Promotors”
De l’anàlisi de les propostes que pre-
veu la Llei 8/2013 per a reactivar i 
regenerar l’activitat immobiliària, i 
atesa la situació de paràlisi (o d’ex-
tinció) en què es troba el “Promo-
tor tradicional”, resulta d’especial 
interès destacar com l’Administra-
ció posa el focus d’atenció en po-
tenciar un promotor alternatiu: “El 
ciutadà-propietari”. 

El compliment de les 
mesures previstes en 
matèria de conservació 
com d’accessibilitat 
universal exigirà 
d’un control efectiu 
i directe per part de 
l’Administració que 
està previst que es 
realitzi a través de la 
implementació del que la 
Llei 8/2013 qualifica com 
a “Informe d’Avaluació 
dels Edificis”, que tindrà 
una periodicitat mínima 
de 10 anys
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La proposta de nova planta judicial
LA PLANTA JUDICIAL ÉS, DE SEMPRE, UN TEMA SENSIBLE EN ATENCIÓ A QUÈ INCIDEIX EN UN 
ASPECTE CABDAL COM ÉS LA JUSTÍCIA O NO DE PROXIMITAT. ÉS PER AQUEST MOTIU QUE EL 
COL·LEGI D’ADVOCATS VA ORGANITZAR UNA TAULA RODONA PER ABORDAR LA PROPOSTA DE 
NOVA PLANTA JUDICIAL, LES CONCLUSIONS DE LA QUAL TROBAREU TOT SEGUIT.

E
l dia 4 de febrer va te-
nir lloc a l’ICAB, en el 
marc dels actes de la 
festivitat de Sant Rai-
mon de Penyafort, una 
taula rodona sobre el 

projecte de Llei de Nova Planta Ju-
dicial i els reptes de l’Administració 
de Justícia.

L’acte, que va ser presentat per Rosa 
M. Barberà Ramos, Vicedegana de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, es va dividir en dues parts 
ben diferenciades: 

1) Una ponència que va fer Joaquín 
Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, 
com a membre de la Comissió Ins-
titucional creada per a l’elaboració 
d’un esborrany de text articulat de 
Llei Orgànica del Poder Judicial i de 
Llei de Planta i Demarcació. El ponent 
va incidir en les millores que, al seu 
parer, suposa la reforma del Consejo, 
especialment des del punt de vista de 
l’elecció dels seus membres i del fun-
cionament en Comissió Permanent, 
tot això amb la finalitat, manifesta 

i volguda pels autors del projecte, 
de despolititzar el CGPJ i fer-lo més 
eficaç. El que no va dir el ponent és 
perquè en menys de sis mesos des 
de la seva reforma i de dos mesos 
de l’elecció dels nou membres ja són 
públiques les crítiques al seu funcio-
nament: “Madrid, 29 ene 2014 (EFE).- 
La asociación judicial Francisco de 
Vitoria, la segunda mayor de la car-
rera judicial, ha criticado el sistema 
“presidencialista” del nuevo Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), 
que dirige Carlos Lesmes, a quien 
acusa, además, de ejercer el cargo 
con “autoritarismo”.

2) Acte seguit va començar la Taula 
Rodona en sí, que va ser moderada 
per l’advocat i degà emèrit del Col·legi, 
Eugeni Gay Montalvo, director de la 
Revista Jurídica de Catalunya i vice-
president emèrit del Tribunal Constitu-
cional. La Taula estava integrada per:

• Antonio Dorado Picón, president de 
la Comissió Institucional creada per a 
l’elaboració d’un esborrany de text ar-
ticulat de Llei de Planta i Demarcació;

Miquel Sàmper Rodríguez
President del Consell 
de l’Advocacia Catalana

�
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• Luis María Díez-Picazo, president 
de la Comissió Institucional creada 
per l’elaboració d’un esborrany de 
text articulat de Llei Orgànica del Po-
der Judicial i Magistrat del Tribunal 
Suprem;

• Miguel Ángel Gimeno Jubero, pre-
sident del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya;

• I qui signa aquest article, Miquel 
Sàmper Rodríguez, president del 
Consell de l’Advocacia Catalana;

El plantejament de la taula va ser 
efectuat pel moderador plantejant 
diversos temes relacionats amb la 
proposta de reforma que anaven con-
testant cadascun dels intervinents. 
Els posicionaments van ser clars, 
destacant aquells aspectes que con-
sideraven més positius de la proposta 
efectuada (els autors de la reforma) 
i aquells aspectes més negatius (els 
representants de jutges i advocats). 
Així, Dorado Picón i Díez-Picazo van 
qualificar de “inevitable” la desapa-
rició dels actuals partits judicials,  i 
ho van justificar per buscar major 
especialització dels futurs tribunals 
de planta. En aquest sentit, el seu ar-
gument girava entorn al fet que els 
ciutadans dels pobles també tenen 
dret a tenir un jutge especialitzat en 
matèries concretes, com ho tenen els 
de les grans capitals. “El partit judi-
cial no té sentit si ho contraposem a 
un tribunal d’instància”, va insistir Do-
rado, que va defensar que no passa 
res si s’allunyen físicament els jutjats 
dels ciutadans si això es tradueix en 
major especialització, doncs les per-
sones poques vegades al llarg de la 
seva vida han d’acudir als jutjats. Va 
completar aquest argument amb la 
facilitat (al seu parer) dels desplaça-
ments avui dia gràcies als vehicles i a 
les carreteres (ni un esment al trans-
port públic i les seves deficiències a 
comarques) i al fet que, avui dia, els 
desplaçaments “ja no es mesuren en 
quilòmetres sinó en el temps esmer-
çat”. Potser va obviar el temps que 
es pot trigar en ocasions en entrar a 
les grans ciutats en hores punta o a 
les limitacions de velocitat degudes 
a les mesures de protecció ambien-
tal. Per la seva banda, Díez-Picazo va 

afegir que els partits judicials estan 
condemnats a mort, també en favor 
d’una major especialització, ja que no 
hi ha recursos per emprendre accions 
en les dues direccions, especialitza-
ció i proximitat: “No es poden triar les 
dues coses”, va concloure.

Miguel Ángel Gimeno, president del 
TSJC, tot i compartir en certa mane-
ra el plantejament inicial i no ser del 
tot contrari a una certa concentració 
dels mitjans que dotés de major efi-
càcia al funcionament dels òrgans 
judicials, també va mostrar les seves 
reserves davant la reforma. El presi-
dent va considerar que els ciutadans 
no poden percebre que tenen “tan 
lluny la justícia”. Per part de l’advo-
cacia, des del Consell es va advertir 
amb caràcter més que crític, si real-
ment no es pretén buscar un efecte 
dissuasori, ja que en el fons la refor-
ma implicarà que els ciutadans hau-
ran de recórrer majors distàncies per 
desplaçar-se als jutjats, encarint els 
costos de la representació i defensa 
en judici, i es va equiparar amb el que 

ja s’ha fet amb la imposició de les ta-
xes judicials. En resum, sumar  traves 
a l’accés a la justícia en establir el 
pagament per determinats recursos i 
les limitacions territorials, o el que és 
el mateix, destrossar la tutela judicial 
efectiva.

Finalment, les intervencions del pú-
blic assistent varen incidir en diver-
sos aspectes, com ara la repercussió 
d’aquestes mesures en la millora de 
la justícia, en la major eficàcia dels 
mitjans destinats i, fins i tot, a l’or-
ganització i gestió del torn d’ofici per 
part dels Col·legis, qüestions que 
varen respondre els integrants de la 
Taula. La reflexió profundament críti-
ca d’algun company que havia estat 
a les dues bandes de l’estrada, com 
advocat i com a magistrat, va servir 
com a tancament de la sessió.

de les parts arriben a conclusions 
aparentment contràries. A l’hora de 
valorar la prova, l’ordenament jurídic 
estableix una sèrie d’elements que 
determinen com s’ha de fer aquesta 
valoració. Respecte la prova pericial 
regeix el principi de lliure apreciació 
de la prova, constituint-se com a límit 
la prohibició d’arbitrarietat. A més, 
com a garantia per les parts, consti-
tucionalment s’exigeix la motivació de 
la sentència. La manca de motivació 
pot portar a la seva revocació.

S’ha d’evitar la pràctica de recórrer a 
un tercer pèrit judicial diriment, atès 
que aquest no és l’esperit de la Llei 
1/2000.

El president del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya va considerar 
que els ciutadans no 
poden percebre que tenen 
“tan lluny la justícia”
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

La gestació subrogada i la nostra 
infància sense dret a la seva identitat
EL 27 DE FEBRER DE 2014, LA COMISSIÓ PER LA IGUALTAT DE DRETS DELS NOUS MODELS DE 
FAMÍLIA, DE L’ICAB VA ORGANITZAR UNES CONFERÈNCIES, DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM DE 6 DE FEBRER DE 2014, IMPARTIDES PEL PROFESSOR DE DRET CIVIL DE LA 
UNIVERSITAT PABLO D’OLAVIDE, ANTONIO JOSÉ VELA SÁNCHEZ, I LA CATEDRÀTICA DE FILOSOFIA 
DEL DRET DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I MEMBRE DE L’OBSERVATORI DE 
BIOÈTICA I DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, FRANCESCA PUIGPELAT MARTÍ, QUE VAN 
POSAR DE MANIFEST LA INJUSTIFICABLE SITUACIÓ EN QUÈ HAN QUEDAT ELS FILLS DE PARELLES 
DEL MATEIX SEXE NASCUTS MITJANÇANT GESTACIÓ SUBROGADA.

L
a  s i tuac ió  ac tua l , 
generada  a  pa r t i r 
d’aquesta sentència 
del Tribunal Suprem, 
de 6 de febrer de 
2014, deixa en un ab-

solut llimb legal als fills de parelles 
del mateix sexe nascuts per ges-
tació subrogada a l’estranger i el 
naixement i filiació a favor dels dos 
segueix pendent d’inscripció en el 
registre civil.

La polèmica està servida, i fins i tot 
en el feminisme es pugna entre els 
qui consideren aquestes tècniques 
de la gestació per subrogació com 
un clar exponent de “cosificació” 
de la dona i els qui mantenen que 
la seva prohibició va precisament 
en contra de la seva autonomia per 
disposar de la seva capacitat repro-
ductiva. En dret comparat dels pa-
ïsos en els quals es regula s’inclo-
uen limitacions i prevencions que 

intenten impedir supòsits de mer-
cantilització. Sens dubte, els as-
pectes bioètics, morals i culturals, 
no sembla que afavoreixin un canvi 
legislatiu en aquests moments al 
nostre país.

Fa més de quinze anys que hi ha 
una autèntica proliferació de per-
sones nascudes per via de gesta-
ció subrogada i és, actualment, una 
via en auge, davant del retrocés de 
les adopcions internacionals, per la 
possibilitat de participar genètica-
ment en l’ADN, fins i tot per dos in-
tegrants de la parella, dels nascuts. 
És significativa la difusió que s’ha 
donat a persones de fama notòria 
que han tingut fills per gestació 
subrogada.

Encara que també van augmentant 
els països en què aquesta pràctica 
resulta lícita i compta amb una re-
gulació específica, és especialment 

Urgeix un canvi legal 
davant una realitat que 
no ha quedat resolta 
ni administrativa ni 
judicialment, després de 
la polèmica sentència del 
Tribunal Suprem de 6 de 
febrer de 2014

Carlos Villagrasa Alcaide
Col·legiat núm. 18.415
Secretari de la Comissió per la Igualtat  
de Drets dels Nous Models de Família

D’esquerra a dreta: Antonio José Vela, Francesca Puigpelat i Cristina Martinez.
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a Califòrnia, on més van els ciuta-
dans espanyols a aquests efectes, 
pel que sembla perquè hi ha millors 
condicions sanitàries i una major 
seguretat jurídica, a canvi d’un preu 
que supera els 150.000 euros, i a 
través d’agències intermediàries, 
en què hi ha també diversos graus 
de professionalitat.

Si fins ara, tot i la prohibició legal 
continguda en l’ article 10 de la Llei 
14/2006, de 26 de maig, de repro-
ducció humana assistida, que es-
tableix la nul·litat absoluta de tot 
contracte pel qual es convingui la 
gestació per substitució, amb o 
sense preu, no era complicat obte-
nir la inscripció del naixement d’un 
fill nascut a l’estranger per aques-
ta tècnica a favor d’un sol progeni-
tor espanyol, i fins i tot d’una pa-
rella de diferent sexe, atès que el 
certificat de naixement emès pel 
centre metge no reflectia el trac-
tament genètic del seu origen, les 
dificultats comencen en el moment 
en què es denega a una parella de 
dos homes la inscripció del naixe-
ment dels seus dos fills gestats per 
aquesta via a San Diego, per l’en-
carregat del Registre Civil Consu-
lar d’ Los Angeles (Estats Units), al 
mes d’octubre de 2008.

La resolució de la Direcció Gene-
ral dels Registres i del Notariat de 
18 de febrer de 2009 va ordenar 
la seva inscripció, tenint en compte 
el procés judicial seguit als Estats 
Units, en no vulnerar “l’ordre públic 
internacional espanyol, ja que s’ad-
met que la filiació d’un fill consti 
al registre civil a favor de dues do-
nes”, de manera que “no permetre 
que la filiació dels nascuts consti 
en favor de dos homes resultaria 
discriminatori”, i molt especialment 
per aplicació del principi de l’inte-
rès superior d’aquests menors, de-
rivat de la Convenció dels Drets de 
l’Infant, ja que suposaria deixar-los 
privats de filiació.

Per evitar el tràfic de dones per a 
aquests fins o supòsits en què la 
inscripció pogués ser qüestionable 
jurídicament, la instrucció de la Di-
recció General dels Registres i del 

Notariat de 5 d’octubre de 2010 
va fixar els requisits per a la ins-
cripció de fills haguts per aquestes 
tècniques, després de reconèixer 
la prohibició legal a Espanya de la 
gestació per substitució, destacant 
l’existència d’un procediment judi-
cial al país d’origen en el que es 
garantís que la gestant havia donat 
el seu consentiment de forma lliure 
i voluntària.

És evident que la prohibició legal 
semblava quedar admesa de fet 
per la via reglamentària, durant 
l’anterior legislatura, però la via 
judicial va ser seguint el seu ca-
mí i el Jutjat de Primera Instància 
número 15 de València, en sentèn-
cia de 15 de setembre de 2010, va 
estimar la demanda plantejada pel 
ministeri fiscal contra aquesta re-
solució de la Direcció General acor-
dant la cancel·lació de la inscripció 
de naixement feta al Registre Civil 
Consular de Los Angeles, per estar 
prohibida legalment a Espanya la 
gestació per substitució.

En segona instància, l’Audiència 
Provincial de València, en sentèn-
cia de 23 de novembre de 2011, va 
desestimar el recurs d’apel·lació 
interposat pels demandats i va 
estimar íntegrament la sentència 
d’instància pels mateixos raona-
ments, a l’apreciar en el text de 
la llei espanyola sobre tècniques 
de reproducció humana assistida, 
un impediment indefugible per a la 
inscripció de la filiació certificada 
pels funcionaris nord-americans.

Finalment, la sentència del Tri-
bunal Suprem, de 6 de febrer de 
2014, sostinguda per cinc magis-
trats i amb el vot particular en con-
tra d’altres 4 magistrats, confirma 
la sentència de segona instància, 
denegant la inscripció dels fills de 
tots dos homes a l’estar determi-
nada per la celebració d’un con-
tracte de gestació per substitució. 
En la mateixa sentència sembla 
apuntar, d’una manera clarament 
discutible, la via indirecta per de-
fugir aquesta prohibició legal: el 
reconeixement del pare biològic, el 
que va aportar els seus gàmetes, i 

l’adopció successiva de l’altre pro-
genitor per permetre la integració 
dels menors en el nucli familiar.

El desacord amb el criteri majo-
ritari es basa en criteris d’ordre 
públic, a través del reconeixement 
d’una decisió estrangera vàlida i 
legal d’acord amb la seva norma-
tiva, la tendència en dret comparat 
a la regularització i flexibilització 
d’aquests supòsits, i l’aplicació 
del principi de interès superior 
dels menors, que queda greument 
afectat en aquest cas.

La veritat és que als nens se’ls col-
loca en uns llimbs jurídics incerts 
quant a la seva filiació, mentre se-
gueixen creixent i creant vincles 
afectius i familiars irreversibles, 
atès que van ser engendrats per 
una gestant, no per una mare.

Per què no es modifica la llei i es 
regula d’una vegada la gestació 
per substitució?

No fer-ho, de moment, vol dir tenir 
al nostre país a nens privats del 
seu dret a la identitat, a la seva 
filiació respecte dels que van de-
cidir ser els seus progenitors des 
d’abans de néixer i al seu propi re-
coneixement formal del que ningú 
pot negar que siguin, persones. 
Això és el que més ens preocupa.

Es situa els nens en uns 
llimbs jurídics incerts 
quant a la seva filiació, 
mentre segueixen 
creixent i creant vincles 
afectius i familiars 
irreversibles, atès que van 
ser engendrats per una 
gestant, no per una mare
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Rebuig frontal al projecte 
de Llei d’Assistència 
Jurídica Gratuïta

L’
advocacia cata-
lana, amb l’ICAB 
a l  c a p d a v a n t ,  
considera que el 
projecte de llei 
de justícia gratu-

ïta aprovat el passat 21 de febrer, 
suposa un altre pas de l’Estat per 
malmetre un servei públic. En la 
sessió informativa per als mem-
bres adscrits al Torn d’Ofici, cele-
brada el 14 de març, es van donar 
a conèixer entre altres el posicio-
nament del Col·legi sobre aquest 
projecte de llei, així com les acci-
ons reivindicatives a dur a terme.  

L’ICAB s’oposa de manera rotun-
da al text aprovat perquè no s’ha 
aprofitat la reforma per solucionar 
els problemes existents actuals 
i comporta  una duplicitat en la 
tramitació, fet  que suposa buro-
cratitzar més el servei i, per tant, 
una despesa pública innecessària. 
Cal tenir en compte que el 95% 
de les resolucions de l’advocacia 
catalana són ratificades per l’Ad-
ministració i mantenir aquest sis-
tema implica una doble estructura 
que dilata inútilment el reconeixe-
ment definitiu del dret a justícia 
gratuïta. Per tant, les càrregues 
burocràtiques no busquen la qua-
litat del servei, sinó tot el contrari. 

Amb aquesta mesura el Ministeri 
de Justícia mostra la manca de 
sensibilitat cap a un servei públic 
essencial com és el Torn d’Ofici. 

A més, menysprea el treball dels 
advocats. No respecta la tasca que 
es presta i alhora limita la llibertat 
i independència del criteri de l’ad-
vocat en el seu exercici. Per això 
l’ICAB considera injust i indignant 
que la redacció de la Llei de justí-
cia gratuïta prevegi que sigui l’ad-
vocat qui hagi d’assumir els costos 
d’una defensa que molts cops és 
pràcticament impossible i encara 
més improbable el seu cobrament 
en trobar-se el client en parador 
desconegut. La no valoració de 
l’advocat d’ofici va en detriment 
del servei al ciutadà que veu mal-
versat el seu accés a la justícia.

Els advocats catalans consideren 
intolerable que en l’elaboració 
del text no s’hagi tingut en comp-
te la seva opinió com a professi-
onals que presten el Servei del 
Torn d’Ofici i, per tant, els que 
millor coneixen les carències i 
necessitats reals per poder ofe-
rir un millor servei i garanties de 
defensa als ciutadans. L’advoca-
cia, a més, denuncia que s’envaeix 
competències autonòmiques. 

Malestar de 
l’ICAB pels fets 
de Ceuta, on 
van morir 15 
immigrants

El Col·legi d’Advocats de Bar-
celona va mostrar en un co-

municat de premsa el seu ma-
lestar pel fet que no s’hauria 
seguit el procediment que esta-
bleix la  normativa d’estrangeria 
en els fets esdevinguts a Ceu-
ta, on van morir 15 immigrants 
quan intentaven arribar nedant 
fins la costa espanyola. 

La llei d’Estrangeria vigent esta-
bleix de forma clara que el pro-
cediment a seguir. Per aquest 
motiu aquesta corporació con-
sidera que les devolucions o 
expulsions fetes sense seguir el 
corresponent procediment vul-
neren de forma radical la lega-
litat, impedeixen a més la  pos-
sible aplicació de la normativa 
d’asil i  vulneren la normativa 
referent als drets humans. 

Per això, el Col·legi demana que 
s’aclareixin les circumstàncies 
que han propiciat aquests fets. 
A més, cal recordar que Espa-
nya està obligada pel Protocol 
addicional núm. 4 a la conven-
ció Europea de Drets  Humans, 
que “prohibeix expressament 
les expulsions col·lectives d’es-
trangers”, o que l’aplicació de 
qualsevol acord de readmissió 
exigeix, com han sostingut tri-
bunals espanyols en nombroses 
ocasions, la necessitat de salva-
guardar les garanties del proce-
diment i de ser respectuós amb 
els drets humans. 

Defuncions

Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

amics dels companys i compa- 
nyes de l’ICAB que han causat 
baixa per defunció. 

Ramon Añoza Cebrià, Juan Cen-
telles Bech, Jesús Condomines 
Pereña, Manuel Díez de  Ve-

lasco Vallejo, Pablo Enciso Ci-
rano, Juan Ferré Olsina, Pablo 
Gil Morgana, Ferran Gramunt 
Fombuena, Josep M. Guasch 
Gras, Javier Martí Monllor, Juan 
J.Pont Sánchez, Jorge Rocha 
Serra, José Romero Fajardo i 
Jaime Torrellas Campos.
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Resultat de l’enquesta de 
comunicació als col·legiats

A
questa és la principal conclusió 
de l’enquesta que ha dut a terme 
el Col·legi d’Advocats de Barce-
lona els mesos de gener, febrer 
i març, per conèixer l’opinió dels 
col·legiats sobre diferents aspec-

tes relacionats amb la comunicació d’aquesta cor-
poració (pàgina web, flaixos enviats, món jurídic, 
xarxes socials i els serveis oferts).

En aquest sentit, i en quant a la pàgina web es 
valora positivament en més d’un 67% el format i 
continguts, i en més d’un 70% el format i continguts 
dels flaixos, que informen tant de les accions que 
du a terme el Col·legi com dels actes de formació. 
En quant a l’estructura i estètica, hi ha disparitat 
d’opinions si bé s’imposa per més d’un 50% enfront 
d’un 23% aquells que la valoren positivament. Les 
dades recollides indiquen que més d’un 78% dels 
enquestats consideren que el nombre de flaixos o 
newsletters és correcte. Mentre hi ha indiferència 
per parts dels enquestats en quant a la comunica-
ció que es fa a través de les xarxes socials. 

La satisfacció també és molt alta en relació al Món 
Jurídic. Tant el nombre de revistes rebudes com 
els continguts de la mateixa són valorats com a 
correctes amb un percentatge que oscil·la entre el 
57% i el 65%. En aquest sentit, l’enquesta també 
mostra el desconeixement generalitzat que el Món 
Jurídic es pot consultar al web del Col·legi en 
format PDF, a través de l’apartat Publicacions. És 
més, en aquest apartat es pot consultar  l’hemero-
teca de la revista des de l’any 2003.    

Formació i serveis  
L’enquesta també inclou un apartat on es demana 
valorar la formació, els serveis, el cercador d’advo-
cats, els registres professionals, les informacions 
relatives al Col·legi, les Comissions i Seccions, la Bi-
blioteca i la Borsa de Treball. Les opinions dels més 
de 2.000 participants en l’enquesta indiquen que la 
Guia judicial /Cercador d’advocats és l’aspecte millor 
valorat, amb un 19%, seguit per la formació (17%), 
els serveis (entre un 14-15%), la biblioteca (més d’un 
9%), la borsa de treball i les notícies (més d’un 8%). 

Cal continuar treballant
Amb la voluntat de continuar millorant la comunica-
ció i els serveis oferts, cal destacar que una de les 
reclamacions recollides en l’enquesta és la neces-
sitat de millorar el cercador del web. 

Des de l’ICAB agraïm la participació de tots 
els col·legiats que heu contestat en l’enques-
ta i treballarem per millorar tots els aspectes que 
heu comentat. 

Properament, publicarem al web més detalls sobre 
els resultats i comentaris d’aquesta enquesta sobre 
la comunicació del Col·legi.

OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

�

�

�

�
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Inauguració de la 
biblioteca digital  
del Col·legi

E
l  7 d’abril, a les 19h, 
s’inaugurarà el nou 
servei de la Biblio-
teca Digital. És un 
projecte que facilita 
als col·legiats la lec-

tura on-line de llibres i revistes a 
través del Catàleg de la Biblioteca 
de l’ICAB. D’aquesta manera, des 
de qualsevol lloc i en qualsevol mo-
ment, els 365 dies de l’any, podreu 
accedir-hi. S’optimitza  així l’ús de 
la Biblioteca donant: més disponi-
bilitat (24h), més flexibilitat (dife-
rents tipus de suport -pdf, epub, 
etc) més rapidesa; més eines de 
consulta i  possibilitat d’interactu-
ar amb el text (copy/paste...). 

Sabreu que una obra està en for-
mat electrònic quan veieu la se-
güent icona:

 
Cal clicar a sobre, introduir el nú-
mero de col·legiat/da i la contra-
senya i podreu consultar l’índex, 
visualitzar 30 pàgines i si us inte-
ressa agafar-la en préstec.

Els altres serveis els continueu tro-
bant a la Biblioteca “en paper”.

L’ICAB col·labora 
amb el Servei 
d’assessorament 
hipotecari de 
l’Hospitalet 

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Nú-
ria Marín, el diputat de Benestar 

Social Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona, Josep Oliva, 
el secretari de l’Habitatge i Millora 
Urbana del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Sala, i el degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
Oriol Rusca, van presentar el 21 de 
febrer a L’Hospitalet el nou Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Ha-
bitatge (SIDH), que la Diputació va 
posar en marxa en aquest municipi. 

El SIDH a L’Hospitalet va començar 
a funcionar el mes de gener. Aquest 
servei és fruit de la coordinació 
amb Ofideute, el servei de medi-
ació hipotecària de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu del SIDH, 
que compta amb la col·laboració de 
l’ICAB, és augmentar  atendre a les 
famílies que tenen problemes per 
afrontar els deutes hipotecaris, així 
com establir una acció coordinada i 
un model i circuit únics de mediació 
en tot el territori de la demarcació 
de Barcelona.

�

Homenatge de la Revista Jurídica de Catalunya a Encarna Roca

La Revista Jurídica de Cata-
lunya va homenatjar el pas-

sat 21 de març a Encarna Roca, 
magistrada del Tribunal Cons-
titucional i directora d’aquesta 
publicació durant més de 17 
anys.  L’acte, inaugurat per la 
vicedegana del Col·legi, Rosa 
Maria Barberà, el president de 
l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya, Josep-
D. Guàrdia i Canela i d’Eugeni 
Gay, exmagistrat del TC i direc-

tor actual de la Revista Jurídica 
de Catalunya, va versar sobre 
el dret de família i els nous mo-
dels de família.

Roca va parlar sobre “el dret de 
família com a dret de llibertat 
i de llibertats”.  Posteriorment,  
es van celebrar dues taules ro-
dones. Una sobre l’heterogene-
ïtat del fet familiar (les novetats 
en el dret internacional de fa-
mília, sobre famílies reconstitu-

ïdes i pluralitat de guardadors 
amb la l’evolució de la jurispru-
dència del TS en matèria de fa-
mília) i l’altra sobre la gestió de 
les situacions de crisi familiar 
(gestionar els conflictes famili-
ars: del monopoli jurisdiccional 
a les propostes multidoor; inte-
rès general dels menors i règim 
de guarda; ordenar les relacions 
postconjugals: els pactes en 
previsió de la ruptura). 
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Participa en el Legal 
Quiz i demostra els teus 
coneixements jurídics! 

E
l Col·legi i l’editori-
al Grup Francis Le-
febvre –El Derecho 
han posat en mar-
xa el Legal Quiz, el 
concurs jurídic on 

podreu demostrar els vostres  co-
neixements jurídics a través d’una 
plataforma de preguntes i respos-
tes, tipus ‘Trivial’. En el joc comp-

ten tant els coneixements dels ju-
gadors sobre temes jurídics com 
la rapidesa i fiabilitat a l’hora de 
resoldre les preguntes tipus test 
que el joc planteja. 

Un cop registrat podreu accedir 
a http://legalquiz.elderecho.com/
legalquiz/ i  jugar tant sol com 
contra altres adversaris!

�

OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Seminari de la UIA 
‘Fashion Online 
-Legal and  
Contractual Trends 
and Challenges’

La Union Internationale des 
Avocats (UIA) amb la col-

laboració de l’ICAB organitza 
el seminari ‘Fashion Online - 
Legal and Contractual Trends 
and Challenges’ els dies 27 i 28 
de març a la seu del Col·legi.  
Aquesta cita és oberta tant a 
advocats especia l is tes en e l 
Dret de Moda com a represen-
tants de botigues en línia.  

Entre els temes que es tractarà 
en aquesta jornada cal desta-
car el funcionament de la pu-
blicitat a Internet, els drets de 
protecció dels consumidors, les 
vendes paral·leles i les xarxes 
socials, com lluitar contra la 
falsificació, o els free riders. 

A la pàgina web de l’ICAB dispo-
seu del programa detallat, així 
com del formulari d’inscripció. 
Els col·legiats de l’ICAB gaudi-
reu d’una reducció de 50 euros 
sobre el preu d’inscripció.

IV Congrés sobre els Drets dels Animals

Els propers 3 i 4 d’abril se cele-
brarà al Col·legi el IV Congrés 

sobre els Drets dels Animals, orga-
nitzat per la Comissió de Protecció 
dels Drets dels Animals (CPDA). Els 
espectacles amb toros, el vincle 
animal/persona, les responsabili-
tats civils i penals a l’activitat de la 
caça i el concepte d’animal i el seu 
tractament normatiu en les Lleis 
centraran les quatre taules rodo-
nes del programa del Congrés.

A www.icab.cat podreu consultar 
el programa detallat.

24  MARÇ 2014  MÓN JURÍDIC  



Projectes de Responsabilitat Social 
Corporativa del Col·legi

E
l Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, com a 
corporació de Dret 
Públic, és sensible 
a les preocupaci-
ons socials i per ai-

xò dins el programa d’accions de 
Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC) col·labora amb diferents ini-
ciatives solidàries i d’ajuda als més 
desfavorits.

Una de les accions històriques on 
està desenvolupant una estratè-
gia de RSC és la Fundació Ignasi de 
Gispert, que ofereix ajuts econòmics 
en situacions temporals d’infortuni, 
precarietat o de greus dificultats 
econòmiques per raó de malaltia, 
accident o jubilació a advocats. 

El Col·legi també destina la partida 
del 0,7% del pressupost a la con-

vocatòria d’ajuts a projectes de 
cooperació jurídica amb pobles 
en vies de desenvolupament. 

L’ICAB ha aplicat mesures anti-
crisi, com l’ajornament de quotes 
o reserva del 5% de places de 
formació per aquelles companys  
que es tan passant  prob lemes 
econòmics; també disposa d’ajuts 
a persones col·legiades amb dis-
capacitats f ísiques, psíquiques 
o sensorials o amb familiars de-
pendents amb discapacitats. En 
aquest sentit, cal destacar el Ser-
vei Pro-bono que l’ICAB presta en 
col·laboració amb l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO). La participació 
d’advocats de Barcelona, especi-
alment dels àmbits laboral i civil, 
és essencial per assessorar tant 
a malalts com a familiars que han 
de gestionar algun assumpte ju-

rídic (baixes laborals, herències, 
etc.). Les dades de qualif icació 
del servei mostren l’alt grau de 
satisfacció del servei prestat pels 
lletrats de l’ICAB.  
 
Al marge d’aquestes accions, el 
Col·legi participa cada any en di-
ferents campanyes de solidaritat 
envers la societat en general, com 
ara les de recollida d’aliments 
(amb la col·laboració de la Fun-
dació Banc dels Aliments) de jo-
guines o la celebració del Mer-
cat Solidari. Cal recordar que en 
la darrera edició es van instal·lar 
més d’una trentena d’estands al 
Centre de Formació de l’ICAB.
 
Totes aquestes accions, i moltes 
altres, es poden consultar en la 
Memòria de RSC – ICAB 2013, pu-
blicada al web de l’ICAB.
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L’advocacia amenaçada  
a Turquia

Robert Sabata i Gripekoven
Col·legiat núm. 20.381

A
ctualment Turquia 
e s t à  p a t i n t  u n 
galopant procés 
d ’ i s l a m i t z a c i ó . 
Des dels anys 20 
l ’exèrcit  era ga-

rant de la laïcitat de l’Estat, però 
avui dia, la islamització està ar-
ribant també a aquest estament. 
Un país bolcat al capitalisme sal-
vatge, marcat per la corrupció i 
l’augment de xarxes de caritat 
islamistes que supleixen mancan-
ces en béns i serveis. La judica-
tura respon habitualment i natural 
als designis de l’executiu. Àdhuc, 
en un atac frontal a la divisió de 
poders el 26 de febrer el presi-
dent Abdulá Gül va promulgar la 
Llei que dóna al govern un major 
control sobre el nomenament de 
jutges i fiscals (anteriorment ja 

existia l’Alt Consell de Jutges i Fis-
cals (HSYK) presidit pel ministre de 
justícia). La policia actua amb im-
punitat. La tensió institucional in-
terna fa molt conflictiva la situació 
social i política. Durant els Nadals 
passats es va produir un fet molt 
il·lustratiu, quan la Policia es negà 
repetidament a obeir les ordres de 
la Fiscalia general en el marc d’una 
operació contra la corrupció dins el 
Govern. Tot això és el reflex d’una 
societat de gran impuls cap a la in-
novació econòmica i social però que 
es troba impregnada, especialment 
en les seves oligarquies, de models i 
valors pre i antidemocràtics.

En aquest context la situació es 
molt difícil per l’advocacia; espe-
cialment pels defensors dels drets 
humans i les causes polítiques. 

LA JUNTA DE GOVERN DE L’ICAB, A PETICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA, VA ACREDITAR 
EL COMPANY ROBERT SABATA COM A OBSERVADOR JURÍDIC EN UN JUDICI CONTRA 
20 ADVOCATS TURCS AL 2013. EL RESULTAT DE L’INFORME ÉS COLPIDOR COM PODREU 
COMPROVAR A LES PROPERES LÍNIES
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Mesos enrere el degà d’Istanbul, 
Umit Kocasakal, va rebre un atemp-
tat al seu despatx del Deganat, 
quan des d’un helicòpter de l’exèr-
cit es va disparar contra la seva 
taula. No hi ha hagut cap investiga-
ció seriosa. Els observadors inter-
nacionals vàrem visitar el lloc dels 
fets acompanyats del degà. 

Fa uns mesos es va celebrar judici cri-
minal contra 46 advocats/des Kurds 
acusats de pertànyer al PKK. Aquests 
advocats/des havien defensat mem-
bres del PKK i havien intentat portar 
la defensa en llengua kurda.

Els Nadals passats van iniciar-se un 
judici contra 22 advocats/des acu-
sats (5 romanen empresonats) de 
defensar un gran nombre de mem-
bres de l’organització DHKP/C. Els 
escorcolls de despatxos i domicilis 
es van dur a terme sense l’advocat/
da, fiscal o Degà del Col·legi d’advo-
cats presents. Segons la policia en-
tre 2010 i 2012, 288 de les 470 per-
sones detingudes per ser membres 
de DHKP/C varen ser defensades 
per l’Oficina Legal del Poble (HHB) 
i van acollir-se al Dret fonamental 
existent a Turquia a no declarar en 
seu policíaca. Com a prova, l’acu-
sació aporta gràfics relatius a les 
tendències polítiques dels clients 
dels acusats. A la presó (en règim 
d’aïllament similar a l’antic FIES) hi 
ha instal·lades càmeres a les cel·les 
les 24 hores del dia. 

L’onze de juny del 2013 més de 40 
advocats van ser detinguts a un tri-
bunal d’Istanbul en sumar-se a les 
protestes del parc Gezi (Taksim). La 
detenció dels advocats en el tribu-
nal per la força planteja la qüestió 
d’en quin tipus de “règim democrà-
tic” vivim, va afirmar en una decla-
ració el Col·legi d’Advocats d’Istan-
bul. Una unitat de forces especials 
va desallotjar amb violència i gasos 
lacrimògens els advocats presents 
en ocasió de la protesta al Tribunal 
Çaglayan on demanaven l’allibera-
ment dels seus companys. 

En el marc del cas del cop d’estat 
conegut a Turquia com Balyoz, la 
secció 10a de l’Alt Tribunal Penal 

d’Istanbul va denunciar al fiscal de 
Silivri 10 advocats per fer una de-
claració no autoritzada el 6 d’abril 
del 2012, ocupant als estrats el 
lloc de les defenses. Acusats d’in-
tentar influir en el curs del judici 
(article 288 del Codi penal turc) la 
petició fiscal anava de 3 mesos a 
4 anys de presó. En aquell procés 
els advocats han estat pressionats 
de forma intolerable. Les peticions 
de prova de les defenses van ser 
rebutjades, no se’ls va concedir 
la paraula i alguns van ser expul-
sats de la sala. En resposta, les 
defenses van decidir retirar-se. 
Llavors, els membres de la Junta 
de Govern i el Degà es personaren 
a la sala on feren una declaració 
demanant als magistrats de no 
restringir el dret de defensa i de 
respectar l’honor de la professió. 
Alhora, el tribunal va sol·licitar la 
designa de nous professionals per 
la defensa. La Junta de Govern va 
rebutjar la sol·licitud considerant 
que no estava obligada legalment 
atès que els companys/es no havi-
en renunciat a la defensa. En res-
posta, el tribunal va presentar una 
segona denúncia per “falta profes-

sional”. El degà del Col·legi d’advo-
cats d’Istanbul, i els membres de la 
Junta de Govern, van ser absolts el 
passat 24 de febrer. A la vista par-
ticiparen centenars d’advocats (la 
sala del Tribunal pot encabir més 
de 500 advocats defensors car un 
acusat pot tenir el nombre d’advo-
cats/des que desitgi). El veredicte 
va ser aplaudit pels companys pre-
sents a la Sala.

En detenir i processar els advo-
cats, l’Estat turc els impedeix exer-
cir llurs funcions professionals, i 
priva els seus clients del dret a un 
advocat/da de la seva elecció. Ai-
xò constitueix una violació flagrant 
dels drets humans (art. 6, paràgraf 
2 c de la CEDH - Turquia és mem-
bre del Consell d’Europa des del 
1949), així com del Principi Primer 
bàsic de Nacions Unides sobre la 
funció dels advocats: “Tota perso-
na està facultada per recórrer a l’ 
assistència d’un advocat de la seva 
elecció”. Val a dir que la identifi-
cació dels advocats amb llurs cli-
ents està prohibida per l’article 18 
dels Principis Bàsics de 07.09.90 
adoptats pel 8è Congrés de les Na-
cions Unides sobre Prevenció del 
Delicte i el Tractament dels Delin-
qüents de l’Havana: “Els advocats 
no han de ser identificats amb els 
seus clients ni amb les causes dels 
seus clients com a conseqüència 
de l ’acompliment de les seves 
funcions”.

Cal exigir a l’Estat turc la plena 
aplicació dels Principis Bàsics de 
Nacions Unides sobre la funció dels 
advocats i en concret els principis 
7, 8, 16 i 18; la plena aplicació de 
tots els convenis internacionals ra-
tificats per Turquia relatius al dret 
a un judici just -com el Pacte In-
ternacional de Drets Civils i Polítics 
(article 14) i la CEDH- en què els 
advocats puguin exercir llur tas-
ca sense intimidacions, obstacles, 
assetjaments o interferències. Els 
advocats/des turcs que són perse-
guits per defensar activament els 
drets humans i el dret de defensa 
han de tenir el nostre suport. Si no 
fos... perquè Turquia és cada cop 
més a prop.  

Cal exigir a l’Estat turc 
la plena aplicació dels 
Principis Bàsics de 
Nacions Unides sobre 
la funció dels advocats 
i la plena aplicació 
de tots els convenis 
internacionals ratificats 
per Turquia relatius 
al dret a un judici just 
en què els advocats 
puguin exercir llur tasca 
sense intimidacions, 
obstacles, assetjaments 
o interferències
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Ceuta: es va respectar la Llei?
ELS COLPIDORS ESDEVENIMENTS QUE VAN SUCCEIR EL FEBRER D’ENGUANY A CEUTA 
FAN PLANTEJAR-NOS SI LES NORMES SOBRE ELS ESTRANGERS QUE PRETENEN 
ENTRAR IRREGULARMENT AL PAÍS ES VAN APLICAR I, SOBRETOT, SI ES VAN RESPECTAR 
ELS SEUS DRETS MÍNIMS.

Antonio Segura García - Consuegra
Col·legiat núm. 13.566

E
ls  dramàtics suc-
c e s s o s  e s d e v i n -
guts a Ceuta, el 6 
de febrer,  en què 
van resul tar  mor-
tes quinze persones 

han tornat a posar d’actualitat el 
fet migratori del que últimament 
gairebé no es parlava sinó era per 
mostrar estadístiques dels ciuta-
dans estrangers que retornaven 
als seus països.

Aquestes morts, doloroses, són 
tan sols un reflex de la tragèdia 
que es viu diàriament en les nos-
tres zones frontereres, així l’infor-
me presentat per la “Asociación 
Pro Derechos Humanos de Anda-
lucía”  revela que en el passat any 
130 persones van perdre la vida 

en l’intent de arribar a Espanya. 
A més d’aquesta dantesca dada 
també és interessant ressaltar 
d’aquest informe, als efectes que 
apuntarem més endavant, l’origen 
dels estrangers que van tractar 
de creuar la frontera. No només 
provenien del Magrib, sinó també 
de l’Àfrica Subsahariana, àrea en 
la qual diferents països travessen 
una situació de conflicte bèl·lic, i 
d’altres territoris en guerra com és 
el cas de Síria.

Al marge dels tractats internaci-
onals subscrits per Espanya, les 
disposicions legals aplicables al 
cas que ens ocupa eren d’una part 
el Reial Decret 557/2011, de 20 
d’abril, pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Llei orgànica 4 /2000, 
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sobre drets i llibertats dels estran-
gers a Espanya i la seva integració 
social, després de la seva reforma 
per Llei Orgànica 2/2009, i d’una 
altre l’Acord entre el Regne d’Es-
panya i el del Marroc relatiu a la 
circulació de persones, el trànsit i 
la readmissió d’estrangers entrats 
il·legalment. Aquest Acord, que va 
entrar en vigor el 21 d’octubre de 
2012, va ser signat a Madrid el 13 
febrer 1992 havent-se aplicat de 
manera provisional durant més de 
vint anys.

En aquests textos es regula la figu-
ra de la devolució que regeix, entre 
d’altres, per “els estrangers que 
pretenguin entrar irregularment 
al país. Es consideren inclosos, 
a aquests efectes, els estrangers 
que siguin interceptats a la fron-
tera o als seus voltants” i també 
s’estableix el procediment perquè 
pel Marroc es readmeti els naci-
onals de països tercers que ha-
gin entrat il·legalment en territo-
ri espanyol procedents del regne 
alauita.

La regulació és parca, fins al punt 
que la devolució, malgrat implicar 
una sanció consistent en la prohi-
bició d’entrada a Espanya per un 
termini màxim de tres anys, s’efec-
tua sense tramitar un procediment 
administratiu. Ja només això ens 
hauria de portar a pensar sobre la 
inconstitucionalitat de la norma ja 
que la interpretació que el Tribu-
nal Constitucional ha fet de l’arti-
cle 105 de la nostra Carta Magna 
és la d’exigir el tràmit d’audièn-
cia per als actes administratius 
sancionadors.

Malgrat la breu regulació de la 
devolució i de la readmissió per a 
tots dos supòsits es contemplen 
uns drets mínims, així com alguns 
casos en què no es poden dur a 
terme.

En la normativa d’estrangeria s’es-
tableix que els immigrants inter-
ceptats a la frontera o als seus 
voltants seran conduïts a la cor-
responent comissaria del Cos Na-
cional de Policia perquè es pugui 

procedir a la seva identificació. Els 
mateixos tindran dret a l’assistèn-
cia jurídica, així com a l’assistèn-
cia d’un intèrpret. Segueix dient 
el Reglament d’Estrangeria que la 
devolució “no podrà dur-se a ter-
me i quedarà en suspens la seva 
execució quan:

a) Es tracti de dones embarassa-
des i la mesura pugui suposar un 
risc per a la gestació o per a la 
salut de la mare, o es tracti de per-
sones malaltes i la mesura pugui 
suposar un risc per a la salut.

b) Es formalitzi una sol·licitud de 
protecció internacional, fins que es 
resolgui sobre aquesta o aquesta 
no sigui admesa”.

“L’admissió a tràmit de la sol-
licitud de protecció internacional 

comporta l’autorització d’entrada 
i la permanència provisional del 
sol·licitant”.

Per la seva banda, l’Acord amb el 
Marroc determina que en la sol-
l icitud de readmissió “es faran 
constar totes les dades disponi-
bles relatives a la identitat, a la 
documentació personal eventual-
ment posseïda per l’estranger i a 
les condicions de la seva entrada 
il·legal al territori de l’Estat reque-
ridor (Espanya), així com qualsevol 
altra informació de què es disposi 
sobre el mateix”.

En la mateixa disposició s’estableix 
que no hi ha obligació de readmis-
sió, entre altres supòsits, “per les 
persones a qui l’Estat requeridor 
hagi reconegut la condició de refu-
giat d’acord amb la Convenció de 
Ginebra de 28 de juliol de 1951”.

Més endavant s’afegeix que “el 
trànsit per l’expulsió podrà ser de-
negat:... d) Quan l’estranger corri 
risc de patir maltractaments en 
l’Estat de destí”.

Dones embarassades,  malal ts , 
identificació de les persones, as-
sistència d’intèrpret, dret a sol-
licitar la protecció internacional; 
que la integritat física no corri pe-
rill al país de destinació... No és 
massa, una cosa gairebé bàsica i 
tot i així la resposta a la pregunta 
amb la qual titulàvem aquest escrit 
és lamentablement negativa.

Entenem que el control de les fron-
teres és, efectivament, complex i 
que en el mateix entren en joc dis-
paritat d’interessos, segurament 
legítims, però això no pot, de cap 
manera, fer-nos perdre de vista la 
presència d’éssers humans.

No podem acabar sense expres-
sar la tremenda preocupació que 
ens produeix la reforma que s’ha 
anunciat de la normativa d ’es-
tranger ia en relació a la devo-
lució de persones, ja que tenint 
en compte l’actual normativa cal 
preguntar-se si  a aquestes e ls 
quedarà algun dret.

Entenem que el control 
de les fronteres 
és, efectivament, 
complex i que en el 
mateix entren en joc 
disparitat d’interessos, 
segurament legítims, 
però això no pot, de cap 
manera, fer-nos perdre 
de vista la presència 
d’éssers humans
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OPINIÓ 
INTERESSOS COMUNS

Claus per invertir  
amb èxit al Brasil 

Cristina Lladó 
Responsable del curs  
de  portuguès de l’ICAB  

L’
observació que el 
Doctor Ribeiro (Mi-
nas Gerais, 1922 – 
Brasília,1997) feu 
sobre l’objectiu 
que entre mans 

tenen les noves generacions de bra-
silers ens situa a nosaltres en un punt 
de partida que ens exigeix un posi-
cionament ferm i determinació, és a 
dir, coratge per prendre la decisió que 
entre les possibles jo considero que 
és l’encertada: la de tenir la intenció, 
a vontade, de participar en aquest 
procés de modernització i progrés 
social, econòmic i polític que el Bra-
sil sense cap mena de dubte, ja ha 
començat a fer en els darrers anys.

AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL SEMINARI SOBRE L’ORDENAMENT JURÍDIC BRASILER, 
INVERSIONS, NEGOCIS I ASSESSORAMENT I L’INICI DE LA FORMACIÓ EN PORTUGUÈS A 
L’ICAB, LA COMPANYA CRISTINA LLADÓ ENS OFEREIX LES CLAUS PER INVERTIR AL BRAZIL. 
PREN COM A PUNT DE PARTIDA L’OBSERVACIÓ DEL DOCTOR RIBEIRO “A TAREFA DAS NOVAS 
GERAÇÕES DE BRASILEIROS É TOMAR ESTE PAÍS NAS SUAS MÃOS PARA FAZER DELE O QUE 
HÁ DE SER, UMA DAS NAÇÕES MAIS PROGRESSISTAS, JUSTAS E PRÓSPERAS DA TERRA”. 
INTEGRANT-NOS EN AQUEST PROCÉS, DONANT SENTIT A L’ASSOCIACIÓ, ACTIVANT AL MÀXIM 
EL FLUX ENTRE AMBDUES PARTS SERÀ COM QUE ACONSEGUIREM UNS OBJECTIUS COMUNS.

RU
TH

 M
AR

IG
OT

Coratge, consciència, 
humilitat, parceria, 
vincle, capacitat 
de resistència i 
aprenentatge i 
visualització dels actius 
de les dues ribes del 
pol Europa�Brasil, 
Brasil�Europa en el 
qual Catalunya té, sens 
dubte, una posició de 
frontissa, clau
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Essent aquest el nostre capteni-
ment i, per tant, l’opció que fem 
respecte el Brasil hem d’estar pre-
parats per assumir una qüestió 
radical més enllà del coratge que 
estem disposats a demostrar: no 
estem sols en aquesta deliberació, 
en aquesta valoració respecte el 
Brasil i la nostra voluntat de parti-
cipació en el seu progrés. El Bra-
sil és qui acabarà decidint. Serà 
el Brasil qui permetrà o no que la 
nostra determinació, interès i ex-
pectatives es puguin començar a 
desenvolupar i a definir.

Arribats aquí ja tenim dues de les 
supernoves de la constel · lació 
que hauria de guiar-nos en aquest 
procés de brasileirització:el co-
ratge i la consciència la qual cal-
drà que sigui reforçada per la hu-
militat en dosis importants.

Havent reconegut la lluentor afi-
lada d’aquestes dues condicions 
irrenunciables que ja són tres, co-
ratge, consciència i humilitat, hau-
ríem d’haver madurat prou com 
per assumir que caldrà ser accep-
tats per un dels protagonistes del 
comandament de la situació: el 
parceiro el qual estableix la xarxa 
de les seves operacions en les co-
ordenades de la parceria. Aquest 
és el marc. Aquest és el model. 
Aquesta és la fórmula per poder 
establir lligams professionals amb 
el Brasil i progressar de la manera 
més satisfactòria possible ara que 
la paraula “èxit” va resultant cadu-
ca i anacrònica.

Recapitulem i recollim de nou el 
que hem pogut copsar f ins ara 
respecte l’ormeig que ens cal per 
operar al Brasil i amb els brasilers: 
Coratge, consciència, humilitat, 
parceiro i parceria, es a dir, soci 
i col·laboració, col·lega i associa-
ció. Capacitat de generar vincle i 
compromís.

Hem arribat al punt crític. Tenim 
a les mans el desllorigador de la 
nostra potencial capacitat (que 
caldrà demostrar) d’operar al Bra-
sil. Veiem-ho. A l’altra banda del 
parceiro, al seu davant, hi som no-

saltres. Som l’altra part, la que ha 
de donar sentit a l’associació, (a 
la parceria) i proporcionar tensió 
i atenció, és a dir: capacitat de 
resistència. Resistència tant físi-
ca com empresarial, financera, de 
capacitat d’aprenentatge accele-
rat, intens i capaç de desautorit-
zar i refusar contínuament preju-
dicis, colonialismes varis i rèmo-
res tronades de tot tipus. 

Quedem situats a partir d’ara da-
vant el jaciment, o jazigo. La veta, 
o filão. Traduïm-ho.

El nostre guany rau en saber ac-
tivar i dinamitzar al màxim el flux 
en ambdós sentits o en els múlti-
ples sentits que aquest pont es-
tès entre una i altra riba, permeti. 
Més enllà de projectar-nos cap 
el Brasil cal començar a pensar 
a l’inrevés. Què podem oferir no-
saltres? Què podria interessar al 
Brasil com per venir i projectar-
se a la nostra banda i des de la 
nostra riba?

El debat que aquest discurs ge-
nera hauria de promoure el salt 
de la discussió al fets, de la re-
f lex ió a la maniobra:  act ivar i 
articular la malla fent girar l’en-
granatge dels interessos i  e ls 
projectes en comú evitant que 
el pes d’aquesta rotació s’escori 
sempre cap una banda descom-
pensant peril losament els pols 
de projecció d’Europa i Catalu-
nya cap el  Brasil  i  a l ’ inrevés, 
del Brasil cap Europa. Revisem 
de nou aquí i abans d’acabar les 
eines amb les que comptem:

Coratge, consciència, humilitat, 
parceria, vincle, capacitat de re-
sistència i aprenentatge i visu-
alització dels actius de les du-
es ribes del pol Europa�Brasil, 
Brasil�Europa en el que Catalu-
nya té, sens dubte, una posició de 
frontissa, clau.

Un bon parceiro és aquell que, a 
banda de comportar-se i respectar 
allò que s’ha pactat d’acord amb 
els interessos d’una societat per 
assolir uns objectius comuns, és 

algú que aporta valor a les opera-
cions oferint i proporcionant avan-
tatges a aquesta col·laboració, 
atributs diferenciats i diferenci-
adors i, per tant, fortament i ben 
posicionats. Aquí comença la pre-
sentació de les credencials de Ca-
talunya com a motor en el context 
de l’Europa occidental i del sud. 
Barcelona capital i port principal 
de la conca del mediterrani. El pri-
mer port important d’entrada i el 
darrer port important de sortida 
on podria plantar-se la columna 
rostral, entesa com a far, del tràn-
sit Amèrica - Orient. Aquesta fou 
precisament la qüestió que mode-
rada pel col·lega Josep Maria Ro-
mero clogué el seminari plantejant 
una propera convocatòria per la 
identificació de les potencialitats 
que la nostra posició en el territori 
ofereix en l’encaix europeu i mi-
rant cap el Brasil tot promovent-ne 
i esperant-ne el retorn.

De nou, les observacions inèdites, 
els pensaments dislocats de les 
seves posicions habituals són els 
que poden oferir-nos dispositius 
per activar propostes i empreses 
tant interessants com importants, 
estratègiques i de llarg recorregut. 
Caldrà sens dubte saber reconèi-
xer, aprofitar i valorar al màxim el 
parentesc evident que tenim amb 
els cosins egipcis, italians, turcs i 
magribins i deixar de forçar tant la 
vista vers la llunyania de les terres 
del nord i centre d’Europa.

De fet el mateix Doctor Ribeiro 
sol·licita pels Brasilers aquest re-
coneixement llatí, el de la conca 
mediterrània, aquesta identifica-
ció de la que desitgen participar i 
aprofitar pel fet de ser, els matei-
xos Brasilers “(...) uma Nova Roma. 
Uma Roma tardia e tropical (...) 
mais alegre, mais sofrida. Melhor 
porque incorpora em si mais hu-
manidades. Mais generosa, porque 
aberta à convivência com todas as 
raças e todas as culturas e porque 
assentada na mais bela e luminosa 
província da Terra.”

Por tudo isso o ICAB ja começou 
falar português.
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...JORDI PANYELLA

Enguany s’ha commemorat els 40 anys 
de la mort de Salvador Puig Antich. 
Món Jurídic ha entrevistat a Jordi 
Panyella, autor del llibre ‘Salvador 
Puig Antich, cas obert’ i periodista de 
tribunals del diari El Punt Avui. Aquest 
llibre, líder de vendes a Catalunya 
durant diverses setmanes, va ser 
presentat el 5 de març al Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, dins dels 
actes programats per la Comissió de la 
Memòria històrica de la corporació. 

“L’obra ‘Salvador Puig Antich, cas 
obert’ és un elogi a l’advocacia i al 
dret i una crítica al sistema judicial”

“L’obra ‘Salvador Puig Antich, cas 
obert’ és un elogi a l’advocacia i al 
dret i una crítica al sistema judicial”



Com sorgeix la idea de fer un llibre sobre 
el procés judicial de Salvador Puig Antich?
El “No” del Tribunal Suprem a revisar el cas de Salva-
dor Puig Antich considero que va ser indignant, va ser 
la “no justícia”. Per la meva feina com a periodista em 
va tocar cobrir el cas de l’any 2005-2007 quan aquest 
va entrar al Tribunal Suprem. Vaig fer cròniques al diari 
i coneixia tota la feina que van fet els advocats Olga 
Ramos i Daniel Cruz. En aquell moment em va quedar 
la sensació que no s’havia pogut explicar bé tot el gran 
treball que han fet els advocats i alhora veig que hi ha 
moltes llacunes en el cas. Jo segueixo el tema amb els 
recursos successius al Tribunal Constitucional i a Euro-
pa.  El 2012 vaig contactar amb l’advocat Sebastià Mar-
tínez Ramos i li comento que vull estudiar el cas. Gràcies 
a la documentació que ell em deixa i a tota la informació 
del procediment de l’any 2005 començo a investigar. 

Aquest llibre l’he pogut fer perquè en el cas Salvador 
Puig Antich hi han participat uns grans advocats que van 
fer tot el possible per garantir el dret de defensa que es 
mereix tota persona. 

Has parlat per primer cop amb testimonis 
que no havien parlat mai. Com arribes a ells? 
Per què no van explicar abans el que sabien?
Identificar una part dels testimonis ha estat molt fàcil 
gràcies a feina feta pels  advocats, que em van marcar 
el camí. 

Es tracta en molts casos del que podríem dir “actors 
secundaris”. Dins aquest grup, per exemple, cal destacar 
el paper de dues infermeres que van atendre a Salva-
dor Puig Antich a la seva habitació a l’Hospital Clínic de 
Barcelona i que t’expliquen que era impossible que fes 
cap declaració perquè físicament no podia. O els tres 
metges (Joaquim Latorre, Ramon Barjau i Pere Munné) 
que van declarar que el cos del sotsinspector Francisco 
Anguas tenia més tres trets, creien que eren cinc. I els 
tres ratifiquen el mateix. Els advocats Oriol Arau i Fran-
cesc Caminal van demanar parlar amb les infermeres, 
amb els doctors Larau i Latorre i que es fessin les proves 
de balística i proves necessàries per garantir el dret de 
defensa. Però el procés va passar a ser militar i es van 
anar revocant totes les proves sol·licitades pels lletrats. 

També he tingut la sort de poder trobar altres testimonis 
nous que encara estan vius. 

Algun per ressaltar?
Un d’aquest nous testimonis el vaig aconseguir gràcies a 
Pere Zanuy i en Sebastià Martinez. A través d’ells acon-
segueixo contactar amb l’alferez que estava destinat 
al jutjat permanent militar número 3, que es el que va 
instruir la causa. Coneixia el contingut  del sumari i les 
proves que hi havia abans que algunes es destruïssin. 
Gràcies a ell em pogut confirmar la tesi que defenso en 
el llibre: que el procediment judicial del cas Puig Antich 
es va fer per tapar un error policial, amagar les bales 

dels mateixos agents van disparar el dia que van detenir 
a Salvador Puig Antich. 

Aquest testimoni ho va passar tant malament, que el 
mateix any 74 abans de l’execució de Salvador va tro-
bar va marxar del país i no hi va tornar molts fins anys 
després. 

No és l’únic, però, que parla per 
primer cop després de 40 anys?
El testimoni de Xavier Garriga i Pautiví és periodística-
ment molt important. Ell és company de Salvador Puig 
Antich des de la infància i els van detenir junts al carrer 
Girona. No havia volgut parlar amb cap periodista tot i 
les ofertes diverses que havia rebut. Tanmateix, existien 
dues declaracions. Una, de 18 folis que li fan signar a 
comissaria i on li fan dir que ell va veure disparar a Sal-
vador Puig Antich, i la segona, gran mèrit de Sebastià 
Martínez, que el va portar a declarar davant del Tribunal 
Suprem. Jo volia que m’expliqués en primera persona 
allò que havia dit al Suprem i també les vivències com a 
company de Puig Antich a la presó. Li estic agraïdíssim 
per la confiança.

T’has trobat amb una alguna porta tancada? 
Volia contactar amb l’autor de la notícia que es va publi-
car a “El Caso” en l’època dels fets perquè quan parla del 
cadàver de Francisco Anguas explica que tenia cinc trets, 
i explica on tenia els trets. De manera que ratifica la versió 
que deien els tres metges i contradiu la versió oficial de 
la policia. La persona que va escriure-ho tenia molt bona 
informació. Però la noticia no va signada. Vaig parlar amb 
el fundador d’aquesta publicació però no ho sabia, i vaig 
seguir la pista d’un periodista que va signar la notícia de 
l’execució i tot de periodistes de l’època per veure si algú 
recordava o coneixia qui podia ser sense èxit.. 

El teu primer llibre va anar sobre el cas Millet. 
Ara que el cas ha tornat als tribunals tens algun 
projecte literari en ment relacionat amb aquest tema?
Tinc pendent una entrevista amb Fèlix Millet. Espero que 
aviat es trobi millor i la pugui fer. 

JORDI PANYELLA, Nascut a Barcelona el 
1966. Llicenciat en Periodisme (UAB). Treballa 
com a redactor de la secció de societat del 
Diari El Punt Avui. El 2012 va publicar el llibre 
‘Fèlix Millet, el gran impostor’ sobre la trama de 
corrupció del Palau de la Música.  

Tota la documentació  
del cas és consultable a  
http://puigantich.angleeditorial.com
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Convocatòria de l’Assemblea General 
Ordinària, 27 de març de 2014

D
e conformitat amb 
e l  que  d isposen 
e ls  a r t ic les  61è , 
62è i 64è dels Es-
tatuts de l’Il·lustre 
Col·legi Advocats 

de Barcelona i altres normes con-
cordants, la Junta de Govern, en 
sessió d’11 de febrer de 2014, ha 
acordat la convocatòria d’Assem-
blea General Ordinària per al 27 
de març de 2014, a les 13.00 h, al 
Saló d’Actes del Col·legi, amb el 
següent ordre del dia:

Primer.- Examen i aprovació, si 
escau, de la gestió anual de la 
Junta de Govern, la memòria d’ac-

tivitats, els estats financers i la 
liquidació del pressupost corres-
ponents a l’exercici 2013.

Segon.- Informe sobre les activi-
tats i actuacions del defensor de 
la persona col·legiada durant l’any 
2013.

Tercer.- Torn obert de paraules.

Quart.- Nomenament de tres per-
sones inter ventores ,  entre les 
assistents a l’Assemblea, per a 
l’aprovació i signatura de l’acta.

Es convoca totes les persones 
col·legiades.

Nota: D’acord amb l’article 64è 
dels Estatuts col·legials, la do-
cumentació relativa a l’Assem-
blea General Ordinària estarà a 
disposició de les persones col-
legiades a la Secretaria de la 
Corporació (c/ Mallorca, 283, 
2a planta). Igualment, pot con-
sultar-se a la pàgina web del 
Col·legi (www.icab.cat).
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

25 aniversario de la comisión  
de drogas del ICAB
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE DROGUES DE L’ICAB PRESENTA LA CRÓNICA DE LES 
ACTIVITATS QUE HAN DUT A TERME EN ELS 25 ANYS D’HISTÒRIA DE LA COMISSIÓ. FRANCISCO 
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. COL·LEGIAT NÚM. 15.295.                                            

E
s difícil extractar la 
historia de la Comi-
sión de Drogas  del 
ICAB y el contenido 
de esta Jornada de 
25 Aniversario dada 

su larga andadura y el amplio con-
tenido de su celebración

El grupo de trabajo multidisciplinar  
nace a finales de 1986 con motivo 
de las jornadas  estatales sobre 
droga y delincuencia juvenil, donde 
ya se proponía evitar el ingreso en 
prisión  del drogodependiente, la 
suspensión del cumplimiento de la 
pena de toda persona rehabilitada  
o la delimitación de las medidas de 
internamiento en la legislación de 
menores, entre otras.

Desde el comienzo se analizaba la 
legislación prohibicionista, la pre-
vención especial  a  los adolescen-
tes, el tratamiento del abuso de 
drogas y las medidas alternativas 
a la prisión (II Jornada, 1987). Los 
drogodependientes en prisión (III 
Jornada 1989).  Creemos en la re-
habilitación a pesar de la falta de 
medios. Estamos en un país con 
baja criminalidad (36 delitos por 
cada 100.000 hab.) y un índice 
muy elevado de presos, debido a 
la severidad de las penas, su apli-
cación rigurosa, falta de aplicación 
de las medidas penales alternati-
vas y poca aplicación de los “be-
neficios penitenciarios”.

Es una constante la plataforma de 
discusión sobre la posible despe-
nalización de las drogas, creando 
un cambio de opinión  para el  tra-
tamiento sanitario en vez de repre-

sivo (IV Jornada 1991), realizando 
una propuesta despenalizadora  ya 
en aquella época, en consonancia 
con la ley 25/1990 de 20 de di-
ciembre del Medicamento.

En 1993 (V Jornada. Drogas y me-
dios de comunicación) nos plantea-
mos el tratamiento “sensacionalis-
ta” del tema drogas, por encima 
de los derechos fundamentales del 
individuo, constatando la alarma 
social que en ocasiones provocan 
frente a la necesidad de tratar la 
prevención, el tratamiento y el de-
sarrollo de la personalidad respe-
tando la libertad de las personas.

Participamos, noviembre de 1994, 
en el debate sobre las MPA a la pri-
sión aplicadas a los drogodepen-
dientes con propuestas que fructi-
ficaron en el Código Penal de 1995.

Analizamos 20 años después de la 
democracia (VI Jornada, 1997) los 
cambios legislativos y reflexiona-
mos  sobre el Sida en prisión así 
como los modelos de intervención, 
que culmina  con el programa de 
intercambio de jer ingui l las en 
prisión.

El trastorno límite de personalidad 
(VII Jornada, 2002) y otras pa-
tologías  han ocupado parte  de 
nuestras reflexiones, en torno a  
personas que padecen trastornos 
mentales y a la vez son consumi-
doras abusivas de drogas.

También la Mediación penal ha 
llamado nuestra atención (2004) 
tanto en adultos como en meno-
res (2007).

La reducción de daños y los con-
flictos en  las salas de consumo 
supervisado o higiénico dieron lu-
gar a mesas redondas en 2005. 
Nos centramos en la despenaliza-
ción del cannabis  ese mismo año 
junto a las políticas sociales.

Las llamadas “drogas de sínte-
sis”, con su aumento espectacular 
(2002, 2006 y 2013) y su falta de 
control nos han preocupado.

Aproximaciones antropológicas 
y psicoanalíticas (2006 y 2007)  
nos han ayudado a comprender  el 
complejo mundo de las drogas, así 
como otras dependencias como la 
ludopatía (2007).

Hemos dado soporte a las asocia-
ciones de usuarios  afectados por  
las drogas (2007).

No nos olvidamos  de la perspecti-
va práctica del análisis jurídico de 
los delitos contra la salud pública 
(2007).

En 2008 centramos nuestra aten-
ción en los menores y jóvenes, 
su lenguaje, los cambios de ten-
dencia, los aspectos sustantivos 
y procesales  de la legislación del 
menor así como la responsabilidad 
civil  de los padres. Visitamos los 
Centros de Internamiento Cerrado 
y propusimos en 2010 la creación 
del SOJAM (Servicio de Orienta-
ción Jurídica  y Asistencial a los 
Menores)  con motivo de los XII 
encuentros de SOAJP realizados 
en Toledo. Todavía no están ins-
taurados pero seguiremos insis-
tiendo en su implantación.
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El análisis jurisprudencial  de la 
reforma del CP de 2010  con la re-
ducción del tipo penal de las dro-
gas que causan grave daño a la sa-
lud y el tipo atenuado (2011), que 
ha provocado el excarcelamiento 
de muchas personas.

Volvemos a plantearnos el derecho 
al cultivo colectivo de cannabis pa-
ra el propio consumo con los lí-
mites  o regulación administrativa 
necesaria (2012). 

Las nuevas tendencias despenali-
zadotas  del tráfico de cannabis 
en el ámbito internacional  (Uru-
guay y Colorado 2013). Si se le-
galiza o se regulariza  el canna-
bis desaparecería gran parte del 
problema  pues la mayoría de las 
detenciones y sanciones adminis-
trativas  es por esta  sustancia,  
que no causa grave daño a la sa-
lud. En el año 2012 hubo un 55’78 
% de detenciones por tráfico de 
cannabis  y un 87’03% de denun-

cias por posesión o consumo de 
cannabis.

Nos interesa destacar el proyecto 
de prevención drogas  en los IES 
(Institutos de Educación Secun-
daria), llamado “Drogues a Debat”  
pues una mayor formación genera 
menos riesgos  a los adolescen-
tes, en un formato de Juicio donde 
ellos son los protagonistas, anali-
zando el origen y las consecuen-
cias bio-psico-sociales  y penales 
del consumo de drogas. Se viene 
realizando en los últimos 10 años.

Hemos realizado un programa pilo-
to en 2013 sobre el necesario ase-
soramiento jurídico  en los Centros 
de Asistencia a Drogodependientes 
que  en Cataluña no están integra-
dos en la red pública  como en otras 
Comunidades Autónomas. Es más 
rentable  económica y socialmente 
el mantenimiento del tratamiento 
ambulatorio, que las Comunidades 
Terapéuticas o la Prisión.

También hemos contribuido a la 
inclusión en el Plan de Acción so-
bre Drogas de Barcelona 2013-16 
de una línea de acción muy impor-
tante: “garantizar la orientación 
jurídica en la red de centros de 
atención a los drogodependencias” 
(línea estratégica 3. Mejor acce-
sibilidad a los recursos y mayor 
inclusión social. Línea de acción 
3.1.4.14. Indicador: número de CAS 
con asesor jurídico).

Para finalizar hemos de oponer-
nos frontalmente  como juristas 
y ciudadanos  al anteproyecto de 
la nueva Ley de Seguridad Ciuda-
dana, que vulnera  derechos fun-
damentales y en el tema de dro-
gas amplia desorbitadamente las 
sanciones administrativas (hasta 
30.000 euros) conductas que no 
alteran la tranquilidad social, eli-
minando los programas socioedu-
cativos de los jóvenes  como MPA 
a la desproporcionada sanción 
administrativa.

�
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BUSQUES UN PERIT? TROBA EL MILLOR! 
 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES 
COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA és l’agrupació de 
perits més antiga de Catalunya, creada fa més de 25 anys, formada per professionals 
independents i experimentats, que coneixen el funcionament dels Tribunals, i que 
pertanyen a diferents disciplines i tècniques científiques. 
 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES 
COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA està a disposició de tots 
els Tribunals de Catalunya, d’advocats, de procuradors i de particulars, per elaborar 
informes de més de 30 especialitats diferents. 
 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES 
COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA és membre fundador del 
Consejo General de Peritos Judiciales, i membre de l´Institut Européen de l´Expertise et 
de l´Expert (IEEE). 
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ADVOCACIA EN IMATGES

16 de gener: Socialització dels animals, revolució legal, 
organitzada per la Comissió pels Drets dels Animals 
de l’ICAB. Amb la intervenció de Carmen Valenzuela, 
diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i  Magda 
Oranich, presidenta de la Comissió pels Drets dels 
Animals de l’ICAB, i amb Eva Díaz; Francisco Javier 
Lozano, Anna Ortonoves, Immaculada Ruz,  Josep 
Corbella i Núria Querol.

28 de febrer: El degà de l’ICAB rep el president del 
Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes.

22 de gener: Taula rodona i debat: “Anàlisi sobre el nou 
Reglament de Mediació Estatal. Una regulació a nivell 
de les expectatives?”, organitzada per la Comissió 
d’Advocats/des Mediadors/es. Va presentar l’acte Jordi 
Casajoana Feliu, president de la Comissió d’Advocats/
des Mediadors/es i el va moderar Mercè Claramunt 
Bielsa, diputada Responsable de l’Àrea de Mediació de 
l’ICAB. Amb la intervenció dels ponents,  Elena Lauroba 
Lacasa, Anna Llanza Sicart i Antoni Vidal i Teixidor.

6 de febrer: 2a part de la Conferència Sèniors sobre 
“Reforma de la LAU i de la LEC en els processos 
arrendaticis (Llei 4/13, de 4 de juny)” del lletrat Ramon 
Contijoch Pratdesaba.

3 – 9 de març: Actes commemoratius de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort a la Delegació d’Igualada, amb 
un sopar i una bicicletada per l’Anoia.
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BOU FRANCH, VALENTÍN; 
CASTILLO DAUDÍ, MIREYA
Derecho internacional de  
los derechos humanitarios 
y derecho internacional 
humanitario. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.  
[DH-341.33Bou]   

GARCÍA INDA, ANDRÉS;  
BERNUZ, MARÍA JOSÉ 
(COORDS.)
Herencia del viento; la lucha de 
los derechos. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [342.7Her]   

MIRAVET BERGÓN, PABLO
Estado social, empleo y 
derechos: una revisión crítica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [342(46)Mir]   

PISARELLO, GERARDO
Procesos constituyentes, 
caminos para la ruptura 
democrática. Madrid: Trotta, 
2014. [342.565(46)(09)Pis] 

VEGA GUTIÉRREZ, ANA 
MARÍA (COORD.)
Derechos humanos: elementos 
para un nuevo marco 
conceptual. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2013. [DH-342.7Der] 

DRET FISCAL
ESEVERRI MARTÍNEZ, 
ERNESTO…[ET AL.] 
Manual práctico de derecho 
tributario: parte general. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [ 336.2(46)(035)Man]    

GUERVÓS MAÍLLO, MARÍA 
ÁNGELES
Los regímenes especiales del 
Impuesto sobre el valor añadido. 

LAZO VITORIA, XIMENA 
(COORD.); BERNAL BLAY, 
MIGUEL ÁNGEL; FERNÁNDEZ 
ACEVEDO, RAFAEL…[ET AL.]
Código de contratos del sector 
público. Madrid: Tecnos, 2013. 
[351.712(46)Esp] 

PEDRAZA CÓRDOBA, JUANITA
Competencia efectiva y 
servicios de interés económico 
general: el caso de las 
telecomunicaciones. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [351.817(46)Ped]    

 
DRET CIVIL
CLEMENTE MEORO, MARIO E.; 
ESTRUCH ESTRUCH, JESÚS; 
SERRA RODRÍGUEZ, ADELA 
Propiedad horizontal y 
arrendamientos urbanos. 
9ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. (Codis)   

MARTÍ MARTÍ, 
JOAQUIM…[ET AL.]
Practicum administración de 
fincas: 2014. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2013. 
[347.238.3(46)Pra]    
 
MARTÍNEZ ESPÍN, PASCUAL; 
CARRASCO PERERA, ÁNGEL 
(DIR.)
Derecho de sucesiones: 
lecciones de derecho civil. 
Madrid: Tecnos, 2014. 
[347.65(46)(035)Mar]

NATALE, ROBERTO M.
La acción de reducción. 
Córdoba (República Argentina): 
Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba, 
2008. [347.65(82)Nat]

PUIG I FERRIOL, LUIS; 
ROCA I TRIAS, ENCARNA
Institucions del dret civil de 
Catalunya. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. 2 vol.
[347.19(46.71)Pui] 
[347.6(46.71)Pui]   

ROCA I TRIAS, ENCARNA 
Libertad y familia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.61(46)Roc]   
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REVISTES
ANUARIO DE MEDIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Editor: Instituto Complutense de 
Mediación y Gestión de onflictos; 
Ed. Reus ISSN: 2340-9681
Periodicitat: anual
1r fasc.: 2013, ja disponible a la 
Biblioteca   

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
DELGADO SANCHO, CARLOS DAVID
La responsabilidad patrimonial 
de las administraciones públicas. 
Bilbao: Gomylex, 2013.
[35.076(46)Del] 

GAMERO CASADO, EDUARDO 
(COORD.)
Simplificación del procedimiento 
administrativo y mejora de la 
regulación: una metodología para 
la eficacia y el derecho a la buena 
administración. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [35.077.3(46)Sim]   

LATORRE BELTRÁN, JAVIER
Cuestiones prácticas del proceso 
contencioso-administrativo: 
232 preguntas y respuestas. 
Las Rozas (Madrid): Sepín, 2013. 
[351.95(46)Lat] 

XI Jornades de Dret de  
Família: després del Codi  
civil de Catalunya: la realitat  
de cada día. 
Barcelona: Societat Catalana 
d’Advocats de Família, 2014. 
[347.6(46.71)(063)Jor]

DRET 
CONSTITUCIONAL 

AHUMADA RUIZ, MARIA 
ÁNGELES... [ET AL.]
Com vinculen les sentències 
constitucionals el legislador? 
seminari: Barcelona, 28 
d’octubre de 2011. [Barcelona]: 
Generalitat de Catalunya. 
Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. Institut 
d’Estudis Autonòmics, 2012. 
[342.52(46)(063)Com]   

BONET PÉREZ, JORDI; SAURA 
ESTAPÀ, JAUME (EDS.); ALIJA 
FERNÁNDEZ, ROSA ANA…[ET AL.]
El derecho internacional  
de los derechos humanos en 
períodos de crisis:  
estudios desde la perspectiva  
de su aplicabilidad. 
Madrid: Marcial Pons, 2013.  
[DH-342.7Der]
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Valencia: Tirant lo Blanch,2014. 
[336.226.32(46)Gue]   

SÁNCHEZ GALIANA, JOSÉ 
ANTONIO (DIR.); GARCÍA-
FRESNEDA GEA, FRANCISCO; 
CASAS AGUDO, DANIEL 
(COORDS.)
Estudios críticos sobre la 
delimitación territorial del poder 
financiero: situación actual 
y perspectivas de reforma. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.73(46)Est]   

DRET 
INTERNACIONAL
JUSTE RUIZ, JOSÉ; BOU 
FRANCH, VALENTÍN (DIRS.); 
SÁNCHEZ PATRÓN, JOSÉ 
MANUEL (COORD.)
Derecho del mar y sostenibilidad 
ambiental en el Mediterráneo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[DM-341.225Der]    

MARÍN AÍS, J. RAFAEL
La participación de la 
Unión Europea en tratados 
internacionales para la protección 
de los derechos humanos. 
Madrid: Tecnos, 2013.  
[DH-342.7(4-672UE):341.24Mar] 

MEDINA ORTEGA, MANUEL
El derecho de secesión en la 
Unión Europea. Madrid: Fundación 
Alfonso Martín Escudero: Marcial 
Pons, 2014. [341.231(4-672UE)Med]

REIG FABADO, ISABEL (DIR.)
Libertad de circulación,  
asilo y refugio en la Unión 
Europea. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.  
[342.721.6(4-672UE):331.125.3Lib]    
 

competencia en el mercado 
aeroportuario español: los 
límites del crecimiento de las 
infraestructuras aeroportuarias en 
España. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [DAe-347.81(46)Cas]    

FLAQUER RIUTORT, JOAN 
(COORD.); MARTÍNEZ NADAL, 
APOL·LÒNIA 
Apuntes de derecho de 
sociedades. Palma: Edicions 
Universitat de les Illes Balears, 
cop. 2012. [347.72(46)Fla]
  

PRADES CUTILLAS, DANIEL
La responsabilidad del 
administrador en las sociedades 
de capital: en la jurisprudencia 
del TS. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [347.72.036.04(46)Pra]    

 

DRET PENAL
CUESTA AGUADO, PAZ M. DE LA
Delitos de tráfico ilegal de 
personas, objetos o mercancías. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.431(46)Cue]    

JUEZ MARTEL, PEDRO
Operaciones fraudulentas a 
través de sociedades: detección 
por medio de la contabilidad y 
la investigación económica e 
implicaciones jurídicas. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2013.
[343.7(46)Jue]

 

DRET LABORAL
ALAMEDA CASTILLO,  
MARÍA TERESA
Estadios previos al contrato 
de trabajo y discriminación. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[331.11(46)Ala]

CHACARTEGUI JÁVEGA, 
CONSUELO
Dignidad de los trabajadores y 
derechos humanos del trabajo 
según la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Albacete: Bomarzo, 
2013. [331(46):342.7Cha] 

Guía de contratos: enero 2014. 
Madrid: Gobierno de España, 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, Servicio Público de Empleo 
Estatal, 2014.    

SALA FRANCO, TOMÁS
Derecho de la prevención de 
riesgos laborales. 9ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014
[331.82(46)(035)Sal]    

TEJERINA ALONSO, JOSÉ 
IGNACIO
Las últimas reformas en materia 
de prestaciones contributivas del 
sistema de la Seguridad Social: 
(de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 

al Real Decreto-ley 5/2013, de 
15 de marzo). Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [368.414(46)Tej]    

VALLE MUÑOZ, FRANCISCO 
ANDRÉS
Las diligencias finales en el 
proceso laboral. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2014. 
[331.16(46)”2011”:347.94Val]    

VELA DÍAZ, RAQUEL
Empleo, trabajo y protección 
social de las mujeres extranjeras 
en España: un enfoque de 
género de la política migratoria. 
Granada: Comares, 2014. 
[331.113.6(46):347.156Vel] 

 

DRET MERCANTIL
ALONSO ESPINOSA, FRANCISCO 
JOSÉ; SÁNCHEZ RUIZ, 
MERCEDES; VERDÚ CAÑETE, 
MARÍA JOSÉ 
Derecho mercantil de contratos. 
Derecho concursal. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.74(46)Alo]    

AZNAR GINER, EDUARDO
Refinanciaciones de deuda, 
acuerdos extrajudiciales de pago 
y concurso de acreedores. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.736.2(46)”2011”Azn]    

CAMPUZANO, ANA BELÉN; 
SEBASTIÁN QUETGLAS, RAFAEL; 
TORTUERO ORTIZ, JAVIER 
(DIRS.)
Esquemas de derecho de las 
sociedades de capital. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014
[347.72(46)(083.13)Esq]    

CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Análisis jurídico de la

   Trobareu l’accés a la versió electrònica 
al catàleg de la Biblioteca a www.icab.cat 
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RECENSIÓ

En tota herència hi ha dos grans obstacles, els impostos a 
pagar i els problemes entre els hereus. L’un i l’ altre fa que 
les herències siguin normalment complicades i llargues, si 
bé, com diu l’autor, això és evitable, el que ens demostra 
mitjançant un relat detallat de supòsits amb senzilles so-
lucions, fruit de la seva experiència diària i amb exemples 
de com liquidar l’Impost de Successions. Es narren els 
problemes d’herències més habituals i la forma d’evitar, a 
través d’explicacions de la llei amb llenguatge fàcil de com-
prendre. El llibre dedica dos capítols sencers els “consells”, 
d’inestimable valor pràctic. Uns per estalviar impostos i al-
tres per evitar problemes familiars en l’herència.

EBRAT PICART, ALEJANDRO
Herencias y donaciones en 
Cataluña. Trucos para pagar 
menos impuestos: contiene 
ejemplos de liquidación del 
impuesto con la nueva reforma y 
consejos para evitar problemas 
familiares. Barcelona: Atelier, 
2014. [336.226.22(46.71)Ebr]

GARCÍA RAMÍREZ, JULIO
Estrategia de oratoria práctica 
para abogados: cómo hablar 
eficazmente en el proceso 
civil, penal, laboral, ante el 
Tribunal del Jurado y Juntas de 
Comunidades de Propietarios. 
Madrid: Rasche, 2013. 
[347.965.4(46)Gar]

S’hi analitza la comunicació des dels seus inicis, és a dir, 
des d’abans de fer servir la paraula, a partir de l’anomenada 
« comunicació no verbal », on es destaca la importància de 
la mirada, la postura corporal i la gesticulació. I el que és 
més important, tot això es posa en relació directa amb les 
determinades situacions que se li presenten al professional 
del dret davant un tribunal en els diferents procediments 
judicials, i davant una Junta de Comunitat de Propietaris. 
El llibre continua analitzant l’auditori (és a dir, qui va a es-
coltar el jurista) i destaca el pitjor dels mals endèmics que 
pot trobar-se el que parla, que no és altre que el avorriment 
dels que ens escolten, així com també els possibles enfron-
taments amb algun dels membres de l’auditori. L’obra ens 
dóna pautes per a una bona comunicació dels continguts 
sense necessitat d’haver de memoritzar el que es dirà, a 
través del que s’anomena una « lectura expressiva ». 

JUAN SÁNCHEZ, RICARDO
Legislación procesal y 
comunidades autónomas: análisis 
crítico del art. 149.1.6ª CE y las 
leyes autonómicas de casación 
civil. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.957(46)Jua]
  
LACALLE SERER, ELENA; 
SANMARTÍN ESCRICHE, 
FERNANDO 
Esquemas de recursos del orden 
jurisdiccional, civil, penal, 
contencioso-administrativo y 
laboral. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [347.955(46)(083.13)Lac]    

OLIVA SANTOS, ANDRÉS DE 
LA; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, 
IGNACIO; VEGAS TORRES, JAIME
Curso de derecho procesal 
civil. 2ª ed. Madrid: Editorial 
Universitaria Ramón Areces, 2013. 
[347.91(46)(035)Oli]

ORTUÑO NAVALÓN,  
Mª DEL CARMEN
La prueba electrónica ante 
los tribunales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.94(46):004.7Ort]     

TOMÉ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
Recurso de apelación contra 
sentencias en el proceso penal: 
estudio de la regulación vigente 
y del borrador del nuevo Código 
Procesal Penal de 2013. Madrid: 
Colex, 2013. [343.156(46)Tom] 

VIDAL I MARSAL, SANTIAGO
Els set pecats capitals de la 
justicia. Barcelona: Ara Llibres, 
2014. [347.96(46):174Vid]

MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, 
ELENA B.
El delito de sustracción de 
un menor por su progenitor. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[343.553(46)Mar]    

NÚÑEZ CASTAÑO, ELENA
Los delitos de colaboración 
con organizaciones y grupos 
terroristas: sobre el sentido de 
las reformas penales en materia 
de terrorismo. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [343.34(46)Núñ]    

ROCA CORTÉS, NEUS…[ET AL.]
Recuperació de les dones en 
situació de violència masclista 
de parella: descripció i 
instrumentació. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2013.    

TAPIA BALLESTEROS, PATRICIA
La discriminación laboral: análisis 
del artículo 314 del Código Penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331.44(46):342.722Tap]    
 

DRET PROCESSAL  
CREMADES SANZ-PASTOR,  
JUAN ANTONIO
El arbitraje de derecho privado en 
España. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [347.918(46)Cre]    

Criteris per als usos lingüístics 
a l Ádministració de justicia. 
Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de 
Justícia, 2014.    

GARCÍA ESPAÑA, ELISA; DÍEZ 
RIPOLLÉS, J. L. (DIRS.); GARCÍA 
ESPAÑA, ELISA; AGUILAR 
CONDE, ARACELI; BECERRA 
MUÑOZ, JOSÉ
La administración de justicia 
según los datos: especial 
referencia a la jurisdicción 
penal: informe ODA 2013. 
Málaga: Instituto Andaluz 
Interuniversitario de 
Criminología, Sección de Málaga, 
2013: Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.97(46)Adm]    

GONZÁLEZ PILLADO, ESTHER
La intervención de terceros en 
los procesos civiles especiales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.921(46)Gon]     
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Passes Perdudes

Acosta’t al Col·legi per celebrar Sant Jordi!

La justicia desahuciada, 
de Elpidio José Silva
Editorial Penísula 

En aquesta obra, Elpidio José Silva, 
titular del Jutjat d’Instrucció número 
9 de Madrid sobre el qual recau una 
amenaça d’inhabilitació, a conseqüèn-
cia de la seva actuació com a jutge 
i dels obstacles que ha hagut de sor-
tejar per exercir-la, detalla la forma en 
què els corruptes manipulen el sis-
tema judicial. No estalvia precisions 
a l’hora d’explicar perquè creu que 
una figura com la seva resulta ara i 
avui a Espanya, incòmoda per alguns 
quan tot allò que pretén és fer justícia.  

Salvador Puig Antich, cas obert. 
La revisió definitiva del procés,  
de Jordi Panyella
Angle editorial  

Salvador Puig Antich va ser executat 
el 2 de març de 1974, ara fa quaranta 
anys. En aquesta obra el periodista Jor-

E
l  p r o p e r  2 3 
d ’ab r i l  us  an i -
mem a  v i s i t a r 
l a  f i r a  d e  l l i -
b res  que de  9 
a 18h h i  haurà 

a l’avantsala de la Biblioteca 
del Col·legi, on les principals 
ed i to r ia ls  ju r íd iques  obse -
quiaran amb obres de dret als 
col·legiats/des i l’ICAB rega-
larà una rosa com és tradició. 

Enguany  com a  noveta t  h i 
h au rà  e s t a n ds  d ’a dvo c a t s 
que han escrit obres no jurí-

di Panyella revela la manipulació del cas 
després de furgar en el sumari original i 
entrevistar-se amb desenes de testimo-
nis directes dels fets, alguns dels quals 
han acceptat parlar per primer cop en 
aquest llibre trencant un silenci d’anys. 

Yo fui a EGB, 
de Javier Ikaz i Jorge Díaz, 
Plaza & Janés 

L’obra fa un recorregut nostàlgic pels 
usos, costums, marques, progra-
mes, cançons, menjar, publicacions 
de l’època que va marcar a diverses 
generacions d’espanyols. Si vas por-
tar muscleres, si vas tenir una goma 
“Milán”, si vas jugar “al precio justo”, 
si el primer gelat que et vas prendre 
era el “frigodedo”, si els teus ídols 
van ser els “barrufets, l’abella Maya, 
la sèrie V o la Botilde”, i si vas te-
nir cucs de seda… formes part de la 
generació EGB. Per tots aquells que 
volen rememorar la seva infància i 
passar una estona divertida. 

1

1

2

3

2

3

diques i que volen donar-les a 
conèixer. Fins al dia 11 d’abril 
es pot sol·licitar aquest espai 
a (biblioantic@icab.cat) per als 
col·legiats de l’ICAB que com-
pleixin aquests requisits i vul-
guin participar-hi. 

També es posarà a la  ven-
da la XV edició del “Contes 
d’Advocats”, que recull una se-
lecció dels contes presentats 
en el concurs. 

Per la tarda es l l iuraran els 
premis als guanyadors del con-

curs de redacció infantil per a 
nens i nenes de 7 a 12 anys fills 
de col·legiats/des. El termini  
de presentació de treballs fina-
litza el proper 11 d’abril a les 
14 hores. 

Per Sant Jordi, roses i llibres
a l’ICAB. Us hi esperem!

Igualment, des de Món Jurí-
dic us volem recomanar llibres 
de lectura. Entre les novetats 
d’enguany hi ha moltes obres 
d’àmbit jurídic escrites per ma-
gistrats, jutges i periodistes. 
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La frontera invisible, 
de Kilian Jornet
Ara llibres 
   

Tres homes i una muntanya; tres ho-
mes i una aventura impossible. Una 
expedició al Nepal més indòmit, el dels 
horitzons més llunyans i els pics més 
remots, amb escalades inversemblants, 
descensos intrèpids, reptes, riscos, pe-
rills i decisions a vida o mort. Kilian Jor-
net ens convida a córrer, a anar més 
enllà i atrevir-nos a explorar la frontera 
invisible que separa la tristesa de la feli-
citat, la vida de la mort.

L’analfabeta que va salvar un país, 
de Jonas Jonasson
Edicions La Campana
   

La petita Nombeko és una nena òrfena 
que treballa netejant latrines, però el 
destí li té reservada una altra sort. I és 
que el seu talent insòlit per a les mate-
màtiques i la seva curiositat infinita per 
aprendre la catapulten a l’altra punta del 
món, on viurà envoltada d’excèntrics i 
perillosíssims personatges.

La restauradora, 
d’Amanda Stevens
Roca editorial de libros

Amelia Gray té la capacitat de veure fan-
tasmes. Va heretar el do (o maledicció) 
del seu pare i a gràcies a ell coneix allò 
que tot mèdium ha de respectar per po-
der ser-ho i portar una vida tranquil·la. 
La vida de protagonista, que es dedica 
a restaurar cementeris de valor històric, 
canvia per complet quan es produeix 
un assassinat en un dels cementiris on 
treballa i coneix al detectiu que porta 
el cas.  Els fantasmes del detectiu co-
mençaran a amenaçar-lo i ella haurà 
d’escollir entre els seus sentiments i la 
seva pròpia seguretat. 

El valle del asombro, 
d’Amy Tan
Editorial Planeta
   

La coneguda autora d’èxits com ‘La fi-
lla del curandero’ o ‘El club de la Bona 
Estrella’ torna amb una novel·la inten-
sa i evocadora: la història de tres ge-
neracions de dones que lluiten contra 
el destí que els ha tocat. El lector serà 
transportat al món perdut del Xangai 
cortesà, on trobem la Violet, filla de la 
madam nord-americana de la casa de 
cortesanes més prestigiosa de la ciu-
tat i com les dues dones que s’han de 
separar en un moment donat lluitaran 
amb energia i determinació per resta-
blir les seves arrels, recuperar les seves 
identitats i reconduir les seves vides. 
    

El juego de Ripper,  
de Isabel Allende
Plaza & Janés 

Nou llibre d’Isabel Allende. Davant la 
predicció de l’astrologia més reputada 
de San Francisco, Amanda Martín, una 
onada de crims comencen a produir-se a 
la ciutat. En la investigació sobre aquests 
assassinats l’inspector en cap, Bob Mar-
tín, rebrà l’ajuda inesperada d’un grup 
d’internautes especialitzats en jocs de 
rol, Ripper.
 
    Barcelona, ciutat de teatres 

de Carme Tierz i Xavier Muniesa
Viena Edicions i l’Ajuntament

Es tracta d’un llibre que proposa un re-
corregut pels prop de dos-cents teatres 
amb activitat professional que ha tingut 
Barcelona. El llibre està plantejat com 
un diccionari. De cada teatre es descriu 
el moment de l’aparició i qui en van ser 
els arquitectes, l’anècdota, la gent que 
els va habitar, els actors o espectadors. 
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. Recordeu que 
teniu l’opció de la publicació immediata al web col·legial ww.icab.cat Us 
agrairem que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci per tal de poder 
publicar el màxim número possible d’anuncis. monjuridicanuncis@icab.cat

OFERTES 
 
Despatx a compartir

Alquilo despacho sobre 200 
euros, sin muebles, mínimo 
10 m2. Tel. 616192004.  

Aragó/Pg. de Gràcia, 
excelente imagen, varios 
despachos de 11 a 15 m2, de 
250 a 350 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas 29m2. 
Jordi 676972089. 

Arc de Triomf, moblat, 
exterior: 10 m2. Sala 
de juntes i altres espais 
compartits. Cèntric i 
ben comunicat Lloguer: 
325 euros/mes. Tel. 
938942809/651090396. 

Arenys de Mar, despacho 
a efectos de domiciliación 
para el Turno de Oficio. 
Interesados contactar 
con Ana. Tel. 606645231. 
aclaret@icab.es 

Arenys de Mar, ideal para 
turno de oficio. Céntrico, 
en Riera Bisbe Pol y a 4 
minutos de los juzgados. 
50 euros/mes con gastos 
incluidos. Tel 650006647. 

Av. Diagonal, 1desptax 
doble, 1 individual, Sala 
de juntes, Recepcionista/
secretaria, tots els serveis, 
wifi, neteja, tot reformat, 
impecable. Tel. 667915472. 
CRIS 

Av. Diagonal/Muntaner 110 
euros/mes. Oficina virtual 
sense limits. Sales de visites 
i de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, 
fax, fotocòpies i wifi. Tel. 
932007805. 

 
 

Anuncis

Av. Diagonal/Pg. St. Joan 
(M. Verdaguer) 2 despatxos 
de 9 i 18 m2, ext. amb balcó. 
molta llum. finca règia. 
serveis: recepcionista, 
multifunció, neteja, alarma, 
a/c, calefacció. 500 i 700 
euros + iva. Tel. 932154742. 

Av. Roma/Casanova. 2 salas 
de 12 m2 por 300 euros 
cada una. Todos servicios 
incluidos: adsl, a/a, luz, 
agua. Posible colaboración. 
Tel. 934514477. 

Balmes/ FFCC Provença, 
despatxos individuals o 
a compartir des de 450 
euros amb tots els serveis 
inclosos, telèfon, fax, 
scaner, a/a, calefacció, 
neteja i secretaria tot el dia. 
Tel. 670283197. 

Balmes/Av. Diagonal, espai 
despatx reformat i moblat. 
Sala visites. Lluminós. 
Inclou recepcionista, fotoc/
impresora, tel,  fax, Internet, 
portaria. 300 euros/mes. 
Tel. 692154417. 

Balmes/Av. Diagonal, 
despachos virtuales 
con o sin ocupación de 
despacho fijo, recepción, 
etc. Domicilio profesional 
y fiscal, internet, foro de 
abogados. Tel. 934157159. 

Balmes/Laforja, 12 metres, 
tots els serveis, finca amb 
presencia, calefacció, 
parquet, 300 euros. Tel. 
661263957. 

Balmes/Rosselló, conserje. 
15m2, ext. a/a, parquet. 
Secr. 8h, sala espera, sala 
juntas, aseo, archivo. Todo 
incluido. 480 euros/mes + 
llamadas. Belén.info@bda-
abogados.com 

Balmes/Rosselló, 200m2, 
amb tots els serveis 
inclosos: secretaria 
tot el dia, fax, scaner, 
fotocopiadora, centraleta 
(tarifa plana), 2 sales per 
rebre i 1 sala de juntes. 
934516282. 

Bruc/Consell de Cent. 
Bufete de Abogadas. 20 m2, 
exterior y luminoso por 600 
euros, servicios incluidos, 
Sala de Juntas y Secretaria. 
Posible colaboración Penal. 
Eva. Tel. 934875053. 

Casanova/Aragó. Finca 
con conserge. Amueblado. 
ADSL. Sala de espera. 200 
euros/mes. Tel. 639306378. 

Casp/Sardenya, despachos 
de 10 m2. Incluye: Uso de 
dos salas de juntas, a/a, 
Servicio Portería, consumos 
(excepto teléfono), Alarma. 
Tel. 932327552. 

Consell de Cent/Balmes, 
330m2, despachos 
individuales y zona común. 
Despacho de 18m2, 895 euros. 
Todos los servicios, mobiliario, 
salas reuniones y recepción. 
Raquel 934145448. 

Consell de Cent/Rbla. 
Catalunya, abogada 20 años 
de experiencia en Derecho 
puerto y transporte desea 
reforzar estructura, 17 m2 
interior 300 euros/mes sin 
gastos, sala reuniones. Tel. 
626197491. 

Còrsega/Rbla. Catalunya, 
15m2 + otro de 9m. 
Teléfono, fax, internet, 
impresora, limpieza y 
calefacción. 2 despachos 
juntos 550 euros/m. 
Separados 400 y 225 
euros/m). Tel. 934764857. 

Despatx a Barcelona a 
efectes de notificacions, ben 
situat. Preu 50 euros/mes. 
Tel. 636110501. 

Despatx d’advocats al 
centre Barcelona, 2 oficines 
individuals exteriors, 
tarifa plana tot inclòs. 
Suport administratiu, 
comunicacions i secretaria 
virtual, opcional. Tel. 
619556510. 

Despatx tardes. enfront 
ICAB, 11 m2, tots els 
serveis, recepció, neteja, 
fax, còpies subministres, 
en ple funcionament. 200 
euros total. Possibles 
col·laboracions. Tel. 
934570000. 

Felipe II/Meridiana: 
Despacho amueblado 
con todos los servicios. 
Dispone de sala de juntas, 
adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza 
incluida, 275 euros. Montse 
933521367. 

Guinardó, espai de treball. 
Despatx diàfan a un local 
a peu de carrer, molt ben 
situat. Metro Maragall. 
Interessats envieu-me un 
correu a info@almecija-
advocats.com 

Gran Vía/Aribau, abogado 
joven especialista en 
derecho mercantil, laboral 
y fiscal, para compartir 
despacho. Precio del 
despacho 250 euros, 
(t.i). Ambiente de trabajo 
excelente.  Tel. 647962612. 

Mallorca/Girona, despacho 
individual, todos los 
servicios incluidos: envío 
y recepción de llamadas y 
faxes, sala de juntas, wifi, 
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limpieza, suministros, etc. 
290 euros. Tel. 600572599. 

Mallorca, 245/Rbla. 
Catalunya, despatx virtual 
amb secretària i sales de 
juntes per a rebre visites. 
gestió de trucades, fax, 
notificacions, wifi, excel·lent 
imatge. 100 euros/mes. Tel. 
932722949. 

Muntaner/Av. Diagonal, 
21m2. S’inclou en el preu 
els subministres, Wifi i 
neteja. Finca regia, porteria, 
parquet, molt lluminós i 
balcó propi. 500 euros/mes. 
Tel. 669680662.  

Muntaner/Av. Diagonal, 
moblat, d’11 m2, exterior, 
senyorial, zones comuns 
(sala juntes, office), 
parquet, c/a/a, conserge. 
Llum, aigua, gas, neteja. 
400 euros+iva. Tel. 
647650390. 

Muntaner/Còrcega, despatx 
exterior, 15 m2, finca règia, 
parquet, a/c, sala de juntes, 
fax, fotocop., wifi, possibles 
col·laboracions. 330 IVA 
inclòs. Tel. 630876120.  
Màrius. 

Muntaner/Diputació, 12 
m2. 190 euros/m. Todos 
los servicios, cerca de Pl. 
Universitat. Edificio de 
oficinas, portero, adsl, 
fax, limpieza, reformado. 
Posible colaboración. Tel. 
686113092. 

Muntaner/Platón. Despacho 
de unos 20 m2, exterior, 
con todos los servicios, 
participación en gastos 
a convenir y posibles 
colaboraciones. Jorge 
932652919. 

Pau Claris/Valencia, 
despacho pequeño 
reformado, portería, 
secretaria, fax, wifi, office, 
terraza, 2 salas juntas, 
artesonados y mosaicos. 
200 euros+40 euros gastos. 
Tel. 934871924. 

Pequeño despacho 
completamente equipado, 
con PC, y wifi, como 
despacho virtual para recibir 
visitas, correspondencia. 
50 euros/mes. Ideal para 
iniciarse en la profesión. Tel. 
686898917. 

Provença, 286, Rbla. 
Catalunya/Pg. Gràcia. 
20m2, exterior, finca règia. 
Conserge fax, fotocòpies, 
recepcionista, sala juntes, 
calefacció, a/a, adsl, neteja. 
810 euros+IVA/mes. Tel. 
934581298. 

Rambla Catalunya/Mallorca. 
1 o 2 despachos a compartir 
(exterior y interior). Internet 
y suministros incluidos. 
390 y 270 euros. Tel. 
666382189. 

Roger de Llúria, 395 euros 
(servicios incluidos).
Despacho modernista con 
decoración vanguardista 
muy elegante. Sala de 
juntas, excelente imagen y 
ubicación para clientes. Tel. 
933437040. 

Roger de Llúria/Provença, 
conserje. Abogados. 4 
despachos en alquiler 2 
amueblados: señorial, 
espacio para 2 personas 
600, 400 y 250 euros. 
Recep., sumin., adsl, 
limpieza, cocina. Tel. 
932081510. 

Sabadell Eix Macià (jutjats) 
Ext, parquet,despatxos 
desde 200 euros i llocs 
coworking des de 150 euros. 
Inclòs serveis (consums, 
a/a, adsl, recepció trucades, 
sala juntes, office) www.
lexworkingsbd.wordpress.
com 

Sabadell Rambla/Pl. 
Imperial, cerca FGC 16 
m2, luminoso, parquet, 
amueblado, moderno, muy 
buena imagen, parquin, 
350 euros/mes. Opción 
módulos y domiciliaciones, 
617398421. g.demanuel@
icab.es 

Trav. de Gracia/Tuset, 
despacho 20 m2 con luz 
natural,. Tel. 650918856. 

Valencia/Passeig de 
Gràcia. Secretaria virtual 
(domiciliació, gestió correu/
fax, etc) i preciosa sala de 
reunions per rebre clients a 
despatx edifici regi. 50 i 100 
euros/mes. Tel. 626870160 

Vía Augusta, 250 euros. 
Servicios incluidos: fax - 
centralita - sala juntas - tel. 
individual con llamadas 
a fijos - wifi. Posible 
colaboración letrada. Tel. 
639250329. 

Via Laietana/Pl. 
Urquinaona, 51, 2 
despachos,   de 350 y 290 
euros. Incluye fax, fotocopia 
y suministros. Dispone de 
cocina y sala de reuniones. 
Contactar Begoña. Tel. 
626125390. 

Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. 2 despachos de 
alquiler en despacho de 
abogado, 250 euros/mes. 
Tel. 628536665/938935612 
y juricano@telefonica.net” 

 
Despatx per llogar o 
vendre 

Alquilo despacho, Zona 
Bonanova, todo exterior 70 
metros, con refrigeración y 
calefacción incluidos. Precio 
muy bajo. Tel. 609405363. 

Local en P.B 145m2, a pie de 
calle, acristalado. Cocina, 
aseo, archivador. Zona Les 
Corts. Tel. 654880626. 
 
 
Col·laboracions 

Abogada especializada 
en Derecho Civil/Familia/
Mercantil se ofrece para 
hacer colaboraciones 
despacho en Barcelona.  
Tel. 622629293. 

Abogada con despacho en 
Barcelona se ofrece para 
colaboraciones y sustituciones. 
Tel. 636254995. 

Abogada colegiada ofrece 
colaboraciones en las 
áreas de Derecho Laboral, 
Extranjería, Administrativo, 
Gestión de personal, etc. 
Mónica López 605251552. 
s.j.mancineiras@icab.cat 

Abogada, 12 años de 
experiencia ofrece colaborar 
con despachos. Mercantil, 
procesal; Dº bancario, 
Contratación Internacional, 
Responsabilidad Penal 
Corporativa. Tel. 690663949. 

Abogado fiscalista, 
experiencia y despacho 
propio, ofrece 
colaboraciones en 
asesoramiento y gestión 
fiscal y tributaria. Tel. 
600084868. Preguntar por 
Juan Carlos Naranjo. 
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis

Abogado, con despacho 
propio, ofrece 
colaboraciones externas 
para el asesoramiento 
integral de empresas, 
nominas, S. social, contable, 
fiscal. Tel. 932080973. 

Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
en dret penal i civil i 
substitucions a judicis 
arreu de Catalunya. Tel. 
666391099. 

Advocada especialitzada 
en Dret Administratiu, 
Procediment Administratiu, 
així com Dret Matrimonial, 
s’ofereix per col·laborar per 
les tardes. Ana 646237734. 

Advocada especialitzada 
en dret civil i dret penal 
s’ofereix per realitzar 
col·laboracions i també 
substitucions a judicis en 
aquestes matèries. Tel. 
606756940. 

Advocat especialista en 
arrendaments urbans 
s’ofereix per a col·laborar 
amb altres despatxos. 
Tel. 627317100. www.
abogadoarrendamiento.com 

Despacho en Nuevas 
Tecnologías, Derecho 
Internet LOPD, IP, se 
ofrece para colaborar 
con despachos abogados. 
Asesoramiento integral 
a empresas y pymes 
relacionadas con internet. 
Tel. 931410603. 

Despacho especializado 
en derecho procesal, 
civil, mercantil y familia, 
se ofrece para colaborar 
en dichas materias. Tel. 
932155695 / dcarrillo@dc-
abogados.com 

 
Diversos 

Vendo Harley -Softail deluxe 
(blanca y negra) -2006 
-6158DSJ -11.000 kms –
Impecable –ITV –Extras y 
revisiones Harley -13.000 
euros (no negociables).  
Tel. 666413837.  
amestrer@gmail.com 

Abogado con experiencia 
en temas internacionales, 
busca abogado/a 
relacionado con 
clientela alemana para 
ampliar cartera clientes 
y colaboración. Tel. 
609356165. 

Llogo apartament a 
Menorca/Ciutadella. 130 
m2. 3 h/dobles. 2-b. 2 pl. 
Pàrk + traster. A punt per 
gaudir-lo. Set., quinz., 
mesos, anual, “St. Joan”.  
Bon preu ftarrega@icab.cat. 
656460807.  

Es ven taula de despatx 
amb ala i bus incorporat de 
color caoba i per 150 euros. 
Interessats trucar a Maria 
Teresa 699127750. 

Llogo 2 places de pàrking 
grans al costat camp de 
futbol del Barça. Ideal dies 
partit. Tel. 93-4540719. 

Abogado, Arquitecto 
técnico, Api, tasación de 
bienes inmuebles (urbanos / 
rústicos) en toda Catalunya. 
Amplia experiencia judicial. 
Ratificación en vista oral. 
Tel. 932448393. 

Llogo pis a Terrassa, a 5’ 
estació Les Fonts FGC. 
80m, tot exterior, molta 
llum, 3 hab (2 dobles + 
1 individual), cuina amb 

vitroceràmica, bany i balcó. 
Plaça de pkg i traster. 450 
euros/mes+despeses. Tel. 
651812699. 

Es lloga casa de poble amb 
capacitat per 6 persones 
i totalment equipada a 
Regencòs, a 3 Qm. de les 
platges de Bagur, de Pals i 
de Calella de Palafrugell. De 
juny a setembre 600 euros/
setm. Tel.659972289. 

Vendo nave industrial 
450 m2, con vivienda 225 
mc + terrazas. 5h.2b. 1a. 
despacho. En Canovelles 
junto autovía de la Atmella. 
Ideal vivienda y negocio. Tel. 
653811784. 

Venc preciós estudi loft/
vivenda (local/baixos), 
totalment equipat i reformat. 
Ref. 27449550. 88.000 
euros, immillorable ubicació: 
Ronda del mig sortida/
Ciutat de la Justícia. Tel. 
619289759. 

Abogada no ejerciente, 
Traductora Jurada de 
Alemán, ofrece servicios 
de traducción a despachos 
profesionales. Amplia 
experiencia. Tel.  
660733632.  
ruiz.traducciones@gmail.com 

Alquilo plaza de parking 
a buen precio: vehículo 
grande. Vallés i Ribot, 5, 1ª 
planta, zona Sagrera, entre 
Garcilaso/Martí i Molins. 
Tel. 699564646. 

 
DEMANDES 
 
Despatx a compartir
 
Cerco advocada per 
compartir despatx al 
centre d’Igualada. Bones 
condicions. Tel. 626021701. 

Se busca fiscalista o 
laboralista, 5 a exp, quiera 
alquilar despacho todos 
servicios incluidos. Secret. 
Llamadas, fotoc, office, sala 
de juntas, para completar 
estructura Balmes/Trav. de 
Gràcia. Tel. 661473695. 

Busco compañero/a para 
compartir despacho. Pl. 
Universitat, climatizado, 
con parquet, finca con 
conserje, muy céntrico 
y bien comunicado. 280 
euros (todo incluido). Tel. 
622248866. 

Advocada en exercici busca 
company, per muntar 
despatx multidisciplinar 
a Calella de la costa i 
compartir despeses i 
generar col·laboracions.  
Tel. 667086495
 
 
Col·laboracions
 
Advocat i llicenciat 
en Educació física 
busca col·laboracions 
professionals en el camp del 
dret de l’esport. jordiprat.
advocat@yahoo.es 

Busco procurador que 
necesite un despacho. 
Importe 260 + iva. Gastos 
Incluidos (luz, agua, 
adsl, portería, telf. fijo). 
Posible colaboración. Tel. 
935008383. Jordi. 
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