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Taxes judicials i segona oportunitat: un primer pas 
J. ORIOL RUSCA I NADAL, DEGÀ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

E
l  Govern ha apro-
vat l’exempció de la 
taxa judicial de les 
persones f ísiques. 
Aquesta és una bona 
notícia i així ho hem 

d’expressar, sobretot perquè des del 
primer dia l’ICAB -i l’advocacia en 
general- s’ha manifestat reiterada-
ment en contra de la taxa judicial 
que va aprovar el Ministre Gallardón. 
Ha estat també un clam generalitzat 
de la ciutadania, dels col·lectius de 
professionals del món de la justícia, 
del Consejo General de la Abogacía 
Española, del Consell de l’Advocacia 
catalana, de la majoria dels grups 
polítics, de Governs autonòmics, 
que fins i tot ha arribat al Tribunal 
Constitucional, encara que durant 
aquest termini de temps de més de 
dos anys no s’han arribat a resoldre 
els recursos i qüestions plantejades. 
El més destacat d’aquesta exempció 
és que es fonamenta en l’exposició 
de motius del R.Decret-Llei que la 
regula dient que “resulta inajornable 

atendre la situació econòmica des-
favorable d’un nombre important de 
ciutadans que, no sent beneficiaris 
del dret d’assistència jurídica gra-
tuïta, han de ser objecte d’atenció 
pel que fa a l’impacte que sobre ells 
està tenint el sistema de taxes per 
l’exercici de la potestat jurisdiccio-
nal”. És a dir, el R.Decret-Llei reco-
neix que s’ha pogut vulnerar la tu-
tela judicial efectiva de les persones 
físiques. Però, hores d’ara, aquesta 
taxa encara és suportada per les 
petites i mitjanes empreses, a di-
ferència de la taxa vigent des de la 
Llei 53/2002 fins a la Llei 10/2012 
que eximia del seu pagament a les 
empreses de reduïda dimensió. Per 
això, aquesta reforma és un pri-
mer pas, perquè no ha comportat 
la supressió de la taxa judicial. Per 
això, és important recordar que 
es mantenen un seguit de recur-
sos d’inconstitucionalitat contra la 
Llei 10/2012 que acabaran aclarint 
aquesta situació inexplicable, si és 
que abans no es deroga la llei.

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

Per altra banda, tant o més im-
portant, el Govern ha regulat per 
primer cop el que anomena “se-
gona oportunitat”. Era una mesura 
imprescindible per permetre que 
no només els petits empresaris 
o autònoms, sinó també les per-
sones i les famí lies, tinguessin 
l’oportunitat de reestructurar els 
seus deutes i reduir el seu endeu-
tament. Per fi s’ha establer t un 
procediment específic i previ al 
possible procediment concursal i 
s’ha regulat també dins d’aquest. 
Cal recordar que l’ICAB ha estat 
capdavanter en la reclamació in-
sistent de buscar solucions legals 
al problema del sobreendeutament 
durant els darrers quatre anys, da-
vant del Govern i les Corts Gene-
rals, del Parlament i del Govern de 
Catalunya. Encara que per alguns 
arribi tard, s’ha aconseguit obrir la 
porta a solucionar el problema, tot 
i que caldrà continuar suggerint i 
reclamant canvis que millorin la re-
gulació aprovada. 
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Llei 18/2014, del 23 de desem-
bre, de modificació de la Carta 
municipal de Barcelona (BOE núm. 
315, 30.12.2014).

 

Llei 21/2014, del 29 de desembre, 
del protectorat de les fundacions 
i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utili-
tat pública (DOGC, núm. 6780,  
31.12.2014).

 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern (DOGC 
núm. 6780, 31.12.2014).

 

Reial decret 1103/2014, de 26 de 
desembre, sobre revaloració i com-
plements de pensions per a l’any 
2015 i altres normes en matèria de 
classes passives (BOE núm. 316, 
31.12.2014).

 

Llei 1/2015, del 5 de febrer, del rè-
gim especial d’Aran (DOGC núm. 
6810A, 13.02.2015).

 

Resolució de 26 de desembre de 
2014, de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, per la qual s’auto-
ritza la utilització de targetes, tant 

de dèbit com de crèdit, com a mitjà 
de pagament dels deutes amb la 
Seguretat Social en via voluntària 
no ingressades dins del termini re-
glamentari, dels deutes en via exe-
cutiva i dels deutes que hagin es-
tat objecte de reclamació de deute 
(BOE núm. 12, 14.01.2015).

 

Resolució de 28 de gener de 2015, 
de la Direcció general dels Regis-
tres i del Notariat, per la qual es 
modifica el model establert en l’Or-
dre JUS/1698/2011, de 13 de juny, 
per la qual s’aprova el model per a 
la presentació en el Registre Mer-
cantil dels comptes anuals conso-
lidats, i es dóna publicitat a les tra-
duccions de les llengües cooficials 
pròpies de cada comunitat autò-
noma (BOE núm. 28, 02.02.2015). 

 

Resolució de 28 de gener de 2015, 
de la Direcció general dels Regis-
tres i del Notariat, per la qual es 
modifiquen els models establerts 
en l’Ordre JUS/206/2009, de 28 
de gener, per la qual s’aproven nous 
models per a la presentació en el 
Registre Mercantil dels comptes 
anuals dels subjectes obligats a la 
seva publicació, i es dóna publici-
tat a les traduccions a les llengües 
cooficials pròpies de cada comu-
nitat autònoma (BOE núm. 28, 
02.02.2015).

 

Reial decret 83/2015, de 13 de fe-
brer, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1082/2012, de 13 de juli-
ol, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 

Resum de les  
novetats legislatives

35/2003, de 4 de novembre, de 
institucions d’inversió col·lectiva 
(BOE núm. 39, 14.02.2015).

 

Reial decret 84/2015, de 13 de fe-
brer, pel qual es desenvolupa la 
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’or-
denació, supervisió i solvència 
d’entitats de crèdit (BOE núm. 39, 
14.02.2015).

 

Instrucció de 12 de febrer de 2015, 
de la Direcció general dels Regis-
tres i del Notariat, sobre legalitza-
ció de llibres dels empresaris en 
aplicació de l’article 18 de la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de 
suport als emprenedors i la seva 
internacionalització (BOE núm. 40, 
16.02.2015).

 

Ordre HAP/258/2015, de 17 de fe-
brer, per la qual es modifica l’Ordre 
EHA / 672/2007, de 19 de març, 
per la qual s’aproven els models 
130 i 131 per a l’autoliquidació dels 
pagaments fraccionats a compte 
del Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques corresponents, 
respectivament, a activitats econò-
miques en estimació directa i a ac-
tivitats econòmiques en estimació 
objectiva, el model 310 de declara-
ció ordinària per a l’autoliquidació 
del règim simplificat de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, es determinen el 
lloc i forma de presentació dels ma-
teixos i es modifica en matèria de 
domiciliació bancària l’Ordre EHA / 
3398/2006, de 26 d’octubre (BOE 
núm. 43, 19.02.2015).

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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¿No tiene tiempo para
  ocuparse de su vehículo?

Nosotros nos encargamos de revisar y 
reparar su coche o moto mientras está 
trabajando o disfrutando de su tiempo libre.

Rápido, cómodo y sin costes añadidos.
No piense que hemos perdido el juicio,
simplemente le damos tiempo para 
ganar su caso.

Llámenos o entre en nuestra web,
nosotros nos ocuparemos de todo.

Consulte nuestras promociones mensuales 
para colegiados en www.clubicab.cat 
y podrá conseguir esta fantástica moto.

Síguenos en nuestras redes sociales 932 998 238   |   motoinsitu.com   |   autoinsitubcn.com

Revisamos y 
reparamos su 

vehículo donde esté 
y a cualquier hora 

del día.

24H

Si no podemos 
reparar su vehículo 
insitu, lo llevamos 

sin coste a nuestro 
taller.

Le ofrecemos 
un vehículo de 

sustitución para que 
no pierda ni un 

minuto.

Si no cumplimos con 
la entrega, el vehículo 

de sustitución será 
gratuito los días 

siguientes.
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quiera (Área 
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Sin registro, ni altas 
ni cuotas. 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Llei 20/2014, del 29 
de desembre, de mo-
dificació de la Llei 
22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per 
a la millora de la pro-
tecció de les persones 
consumidores en ma-
tèria de crèdits i prés-
tecs hipotecaris, vul-
nerabilitat econòmica i 
relacions de consum

E
l  DOGC del 31 de 
desembre de 2014 
va publicar una re-
forma parcia l  del 
Codi de Consum de 
Catalunya que, fo-

namentalment,  amplia la protec-
ció de les persones consumidores 
en l’àmbit dels crèdits o prés-
tecs hipotecaris ,  especialment 
quan es tracta de l’adquisició de 
l’habitatge habitual. També és im-
portant remarcar que la llei incor-
pora diverses mesures de protec-
ció de les persones que es trobin 
en situació de pobresa energètica 
(anteriorment prevista al Decret 
llei 6/2013). A més, crea una taxa 
per la prestació de serveis i la 
realització d’activitats administra-
tives d’inspecció de consum a les 
empreses prestadores de serveis 
bàsics.

Aquesta llei entrarà en vigor el 
31 de març de 2015, l levat dels 
aspectes que assenyalarem, per 
als que la vigència va començar 
l ’e n d e m à  d e  l a  p u b l i c a c i ó  a l 
DOGC.  Aques ts  aspectes  són: 
l a  de f i n i c i ó  l e ga l  de  p ob res a 
energètica i de les persones en 
situació de vulneració econòmica; 

en  p e r j ud i c i  d e  l e s  p e r sones 
c o n s u m i d o r e s  e n  a q u e s t s 
contractes. Així, es consideraran 
a b u s i u s  e l s  i n t e r e s s o s  d e 
demora superiors a tres vegades 
l’interès legal del diner vigent en 
e l  moment de la  s ignatura del 
contracte i, en determinats casos, 
les clàusules que f ix in un l ímit 
a la variació a la baixa del tipus 
d’interès contractat.

La l le i  fa  una aposta decid ida 
p e r  l ’a p l i c a c i ó  e f e c t i v a  d e l s 
m e c a n i s m e s  d e  r e s o l u c i ó 
e x t r a j u d i c i a l  d e  c o n f l i c t e s . 
P a r t i c u l a r m e n t ,  l a  m e d i a c i ó 
esdevé necessària amb caràcter 
previ a qualsevol  procediment 
judicial o a la intervenció notarial 
en els casos d’execució hipotecària 
de  l ’hab i ta t ge  hab i tua l  com a 
conseqüència de l’incompliment 
de l  deu to r.  Aques ta  med iac ió 
s’ha d’adreçar a fer viable que la 
persona consumidora conservi 
l a  p rop ie t a t  de  l ’ hab i t a t ge  o , 
subsidiàriament, la possibilitat de 
mantenir-ne l’ús i gaudi. En el marc 
d’aquest procediment, les parts o 
l’òrgan de resolució extrajudicial 
de conflictes poden sol·licitar un 
informe d’avaluació social amb 
una anàlisi socioeconòmica del 
deutor  i  l es  poss ib les  v ies  de 
resolució del  conf l icte.  Aquest 
informe haurà d’anar acompanyat 
d e  p ro p o s te s  d e  v i a b i l i t a t  o 
l iquidació ordenada del  deute, 
que  l e s  pa r t s  poden  as sumi r 
com a solució pactada, amb la 
inclusió de la dació en pagament, 
i que han d’estar redactades pels 
ser ve is  púb l ics  de consum de 
Catalunya. Per això, sens perjudici 
del sotmetiment a l’arbitratge, es 
determina que la mediació sigui 
un requisit de procedibilitat abans 
d’interposar qualsevol reclamació 
administrativa o demanda judicial. 
U na  ve ga da  t r a nsco r re g u t  e l 
termini de tres mesos a comptar 
de la notificació de l’acord d’inici 

l e s  o b l i g a c i o n s  d ’ i n f o r m a c i ó 
dels drets der ivats d ’aquestes 
c i rcumstànc ies  que incorpora 
aquesta llei que han de complir les 
empreses prestadores de serveis 
en qualsevol comunicació d’avís 
referent a la manca de pagament; i 
el desplegament del Fons d’atenció 
so l idàr ia de subminis traments 
bàsics creat per aquesta llei.

Pe l  q u e  f a  a  l a  p ro te c c i ó  d e 
les persones consumidores en 
l ’àmbit dels crèdits o préstecs 
hipotecaris es regula el contingut 
de la  pub l ic i ta t ,  la  in formació 
precontractual, el deure d’anàlisi 
de  la  so lvènc ia  de  la  persona 
consumidora i el deure, tant de 
les entitats financeres i de crèdit 
com del notari que hi intervé, de 
fer comprensibles a la persona 
consumidora  les  imp l icac ions 
econòmiques i  jur ídiques de la 
transacció concreta, especialment 
l e s  c o n s e q ü è n c i e s  e n  c a s 
d ’ impagament .  També permet 
que e l  deutor  pugui  comparar 
sempre, fins i tot des del moment 
de la publicitat, el crèdit o préstec 
hipotecari que se li ofereixi amb 
productes semblants del mateix 
oferent o d’un tercer, de manera 
que sempre pugui ésser conscient 
del cost total i dels riscos reals de 
l’oferta.

D’acord amb les previsions de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlament 
Europeu i del Consell ,  del 4 de 
febrer, sobre els contractes de 
crèdit per als consumidors relatius 
als béns immobles d’ús residencial, 
també es preveu l’obligació del 
prestador d’avaluar la solvència 
del deutor hipotecari consumidor 
fins al punt que, si no l’arriba a 
comprovar, no li podrà concedir el 
crèdit o préstec en les condicions 
prefixades.

A  més ,  s’ i nco rpo ren  mesures 
per a evitar clàusules abusives 

Ampliació de les reformes legislatives
COORDINAT PER ISIDOR GARCÍA, COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB
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de la mediació sense haver assolit 
un acord satisfactori, qualsevol de 
les parts pot acudir a la reclamació 
administrat iva o a la demanda 
jud ic ia l .  S i  en  e l  p roced iment 
extrajudicial no s’hagués arribat 
a una solució pactada, l’informe 
d’avaluació social i les propostes 
de viabilitat poden ésser requerits 
i  c o n s i d e r a t s  p e r  l ’a u to r i t a t 
judicial en casos de procediments 
j u d i c i a l s  p e r  im pa ga m e n t  d e 
quotes hipotecàries per situacions 
de sobreendeutament sobrevingut, 
o bé poden ésser apor tats per 
les par ts en el dit procediment 
judicial.

Pe l  q u e  f a  a  l e s  m e su re s  d e 
protecció de les persones que 
es trobin en situació de pobresa 

e n e rgè t i c a ,  e s  t é  e n  c o m pte 
les prev is ions de la  normativa 
comunitària europea. Les mesures 
q u e  s ’ e s t a b l e i x e n  i n t e n t e n 
ev i t a r  que aques tes  persones 
pateixin talls de subministrament 
d u ra n t  d e te r m ina t s  p e r í o d e s 
crí t ics. Alhora, es crea un fons 
d ’a tenció  so l idàr ia  en matèr ia 
d e  s u b m i n i s t r a m e n t s  b à s i c s 
que s’ha de nodrir, entre altres 
apor tacions, amb les que facin 
les  admin is t rac ions púb l iques 
competents en aquesta matèria i 
les empreses subministradores

P e r  ú l t i m ,  l a  r e f o r m a  d e l 
C o d i  d e  c o n s u m  m i l l o r a  l a 
protecció dels empresar is  que 
es t i gu in  en  e l  règ im espec ia l 
d e l s  t r e b a l l a d o r s  a u t ò n o m s 

( p e l  q u e  f a  a  l a  p o s s i b i l i t a t 
d’ostentar drets com a persones 
consumidores  en  dete rminats 
casos),  incorpora  mesures  en 
matèria d ’ informació general a 
l e s  p e r so n e s  co nsum ido re s  i 
de  la  documentac ió  que  se’ l s 
h a  d e  p ro p o rc i o n a r,  a m b  u n 
esment especial de la informació 
ob l iga tò r ia  que  s’ha  de  donar 
a l s  u s u a r i s  d e  l e s  m à q u i n e s 
a u t o m à t i q u e s ,  m e s u r e s 
relatives al règim d’infraccions 
i  sancions, i ,  amb l ’objectiu de 
la  s impl i f icació admin is trat iva 
suprimeix el Registre de serveis 
públics de consum, reconvertint-
lo  en un d i rector i  de ser ve is  i 
funcions, sota la responsabilitat 
d e  l ’A g è n c i a  C a t a l a n a  d e l 
Consum.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

CIVIL 
 
 
 
 
 

Substituït el contracte de compra-
venda per un altre que les parts 
van denominar de dació en paga-
ment, com vulgui que el compli-
ment d’aquest nou contracte, in-
dependentment dels seus efectes, 
no va ser garantit per l’aval, no es 
pot exigir a la fiadora el pagament 
del mateix. En aquest sentit, l’arti-
cle 1.849 Codi civil determina que 
si el creditor accepta un immoble 
o qualsevol efecte en pagament 
del deute, encara que després els 
perdi per evicció, queda lliure el 
fiador.

El fenomen adquisitiu que es deri-
va del dret d’adquisició preferent 
que la llei atorga a l’arrendatari 
queda configurat, de manera subs-
tantiva, pels pressupostos que el 
Codi Civil preveu sobre això en 
la correlació dels articles 1518 i 
1521. De la interpretació sistemà-
tica d’ambdós articles es desprèn 
que, si bé l’efecte adquisitiu no es 
produeix d’una manera directa i 
plena per obra de la norma, la se-

Resum de les  
novetats jurisprudencials

va producció queda modalitzada, a 
diferència dels supòsits anteriors, 
pel mateix efecte subrogatori que 
contempla l’ar ticle 1521 (“dret a 
subrogar, amb les mateixes condi-
cions estipulades en el contracte, 
en lloc del que adquireix una co-
sa per compra o dació en paga-
ment“) i pel compliment per l’ar-
rendatari del referent obligacional 
d’aquest pagament, extrem que 
porta a terme.

Es fixa com a doctrina jurispru-
dencial que el fenomen adquisitiu 
que es deriva de l’exercici d’ad-
quisició preferent de l’arrendatari 
d’habitatge o local de negocis es 
produeix quan es realitza el perti-
nent pagament a través de la con-
signació, segons el previst en els 
articles 1.518 i 1.521 del Codi Civil.

Aquesta sentència, adoptada pel 
Ple de la Sala Primera del Tribunal 
Suprem, al seu fonament de dret 
11è, estableix “obiter dictum” que 
es podria considerar que hi ha en-
riquiment injust quan el creditor 
adjudicatari de la finca hipoteca-
da ha obtingut, després de l’ad-
judicació i en un lapse de temps 
relativament pròxim, una plusvà-
lua molt rellevant atès que aquest 
fet mostraria que el crèdit havia 
d’haver estat satisfet en una pro-
porció més gran i, en no ser-ho, el 
creditor obté un enriquiment in-

just amb la plusvàlua, o almenys 
amb una part de la mateixa. En 
aquest hipotètic cas, que no coin-
cideix amb el supòsit objecte del 
recurs, l’aplicació de l’enriqui-
ment injust es fundaria en la seva 
configuració com a principi gene-
ral de Dret i en la seva projecció 
tècnica respecte del necessari 
control causal de les atribucions 
i desplaçaments patrimonials en 
el curs de les relacions jurídiques. 
Aquestes matisacions estan en la 
línia de la recent jurisprudència 
[continguda, entre altres, en la 
sentència de 8 de setembre de 
2014 (núm. 464/2014)], que pre-
tén reforçar la justícia contractual 
que deriva dels principis de bona 
fe i de commutabilitat del comerç 
jurídic, per superar una concep-
ció merament formalista i rigoris-
ta dels esquemes d’aplicació del 
dret de crèdit i la responsabilitat 
patrimonial derivada. 

En aquesta línia s’incardina l’apar-
tat c), de l’article 579.2, reformat 
per la Llei 1/2013, que inclou una 
previsió per al cas d’una poste-
rior alienació del bé que el cre-
ditor s’ha adjudicat, literalment, 
“en el cas que s’hagués aprovat 
la rematada o l’adjudicació en 
favor de l’executant o d’aquell a 
qui li hagués cedit el seu dret i 
aquests, o qualsevol societat del 
seu grup, dins el termini de 10 
anys des de l’aprovació, procedis-
sin a l’alienació de l’habitatge, el 
deute romanent que correspongui 
pagar a l’executat en el moment 
de l’alienació es veurà reduïda 
en un 50 per cent de la plusvà-
lua obtinguda en tal venda, per 
al càlcul s’han de deduir tots els 
costos que degudament acrediti 
l’executant”.

Dació en pagament i 
extinció d’aval

TRIBUNAL SUPREM,  
11 DE DESEMBRE DE 2014
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Exercici del retracte 
legal (art. 48 - LAU 
1964) i del retracte 
per l’arrendatari d’un 
local de negoci (art. 
25 – LAU 1994)
TRIBUNAL SUPREM,  
14 DE GENER DE 2015

Adjudicació del bé 
executat, alienació 
en lapse curt de 
temps i obtenció de 
plusvàlua: enriqui-
ment injust

TRIBUNAL SUPREM, PLE DE LA SALA 
PRIMERA, 13 DE GENER DE 2015
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LABORAL
 

La Sala ratifica que les empreses 
poden retirar el mòbil corpora-
tiu als alliberats sindicals sense 
que això suposi lesió del  dret 
de llibertat sindical. En aquesta 
sentència, al treballador li va ser 
adjudicat un telèfon mòbil cor-
poratiu per raons del seu lloc de 
treball, però, tres mesos després, 
va passar a convertir-se en alli-
berat sindical, deixant de prestar 
serveis i les funcions pròpies de 
la seva categoria professional. En 
aquest cas en par ticular, no se 
li va retirar el telèfon mòbil fins 
a set anys després, moment en 
el qual, l’empresa es va adonar 
del seu error quan el treballa-
dor es va presentar a l’empresa 
per problemes de funcionament 
amb el dispositiu i després d’una 
inspecció duta a terme per l’em-
presa per al control de despeses. 
Doncs bé, la sentència estableix 
que, per més que el treballador 
hagués gaudit del telèfon mòbil 
durant gairebé set anys, això no 
manifesta que l’empresa li  ha-
gués concedit una condició més 
beneficiosa pel que, la decisió de 
retirar-li el mòbil no suposa cap 
discriminació, atès que cap alli-
berat sindical disposava de mò-
bil corporatiu. Així doncs, l ’er-
ror empresarial no pot servir de 

fonament per al reconeixement 
d’una condició més beneficiosa 
al treballador.

La Sala del Social del Tribunal Su-
prem ha aportat un nou gir dins 
la casuística jurisprudencial re-
lacionada amb els accidents “in 
i t inere”.  En aquesta sentència, 
l’Alt Tribunal ha assenyalat que 
el robatori amb violència de camí 
a casa és un accident de treball. 
Doncs bé, la qüestió que planteja 
la Sala es redueix a determinar si 
la presumpció que estableix l’ar-
ticle 115.3 de la Llei General de la 
Seguretat Social és aplicable en 
els accidents de treball “in itine-
re”, esdevinguts al treballador en 
anar o venir del treball. En aquest 
cas en concret, la treballadora, en 
tornar al seu domicili personal des 
del seu centre de treball, va ser 
sorpresa per un robatori, generant 
una incapacitat temporal per tras-
torn adaptatiu. Doncs bé, la Sala 
resol que, atès que no existia des-
viació del camí habitual de torna-
da al seu domicili, ni per temps, ni 
lloc, ni mig, el dany que sobrevé al 
treballador suposa un accident de 
treball, atès que, a més, no consta 
que entre l’agressor i la treballa-
dora agredida existís cap relació 
prèvia al succés.

PENAL
 

L’Alt Tribunal assenyala que exis-
teix temptativa acabada en el su-
pòsit d’una agressió amb ganivet 
que no produeix la mort per portar 
la víctima, agent de policia, una ar-
milla antibales.

En el cas que ens ocupa, l’agressor 
va clavar un ganivet de quaranta 
centímetres de fulla entre el tòrax 
i l’abdomen de la víctima, propi-
nant-li una punyalada que podria 
haver estat letal de no haver estat 
rebutjada per l’armilla antibales.

El Tribunal assenyala que tant el 
pla de l’autor com el mitjà emprat, 
“objectivament” considerats, eren 
suficients i aptes per ocasionar el 
resultat buscat per l’acusat, que 
era ocasionar la mort de l’agredit, 
ja fos amb dol directe o bé amb 
dol eventual.

Per aquesta raó, es conclou que no 
es pot concebre la temptativa (per 
declarar acabada o inacabada) des 
d’una perspectiva “ex post”, pel fet 
que el resultat no pogués produir 
ja que aquesta argumentació equi-
valdria a la despenalització de la 
temptativa.

Retirar mòbil corporatiu 
als alliberats sindicals 
no suposa lesió del dret 
de llibertat sindical

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
D’ANDALUSIA, 3 DE JULIOL DE 2014

Robatori amb violèn-
cia de camí a casa és 
un accident de treball

TRIBUNAL SUPREM,  
DE 14 D’OCTUBRE DE 2014

Temptativa acabada  
i armilla antibales

TRIBUNAL SUPREM,  
19 DE NOVEMBRE DE 2014
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

Presó permanent revisable  
i altres aspectes bàsics  
de la reforma del Codi Penal

de sotmetre a mecanismes de con-
trol durant diversos anys (presen-
tació al jutjat, aplicació de disposi-
tius electrònics ...). En els casos de 
delinqüents sexuals, la mesura es 
pot prorrogar de forma indefinida. 

- Incitació per internet a l’alteració 
de l’ordre. S’imposaran penes de 
presó a qui “a través de qualsevol 
mitjà” difongui missatges que in-
citin a la comissió d’algun dels de-
lictes d’alteració de l’ordre públic. 

- Equiparació entre detenció 
il·legal amb desaparició i homici-
di. La detenció il·legal amb desapa-
rició estarà penada com l’homicidi, 
amb fins a quinze anys de presó o 
fins i tot fins vint anys si es trac-
ta de menors o hi ha mòbil sexual. 

- Delicte d’assetjament. Es trac-
ta d’un nou tipus d’assetjament 
sexual, en el qual el subjecte ac-
tiu provoca “aguait o fustigació”, 
sense exercir violència direc-
ta però provocant en la víctima 
un estat constant d’inseguretat. 

- Difusió d’imatges gravades amb 
permís. Aquest nou delicte (amb pe-
nes de fins a un any de presó) con-
sisteix en la divulgació d’imatges (en 
general, a través de les xarxes so-
cials) la captació de les quals hagi es-
tat prèviament consentida per la víc-
tima, però no així la seva divulgació. 

Lluís Batlló Buxó-Dulce
Col·legiat núm. 18.605

L
a reforma del Codi Pe-
nal, que es va aprovar 
al gener d’enguany pel 
Congrés dels Diputats 
es centra, principal-
ment, en els següents 

aspectes:
 
- Presó permanent revisable. 
S’aplicarà als condemnats per ho-
micidi terrorista, magnicidi, genoci-
di, delictes de lesa humanitat i as-
sassinat agreujat. Una vegada que 
el pres hagi complert un determinat 
temps a la presó (entre 25 i 35 anys) 
un tribunal ho avaluarà, a l’efecte de 
saber si està o no rehabilitat. Si no 
ho està, el penat seguirà a la presó i 
tornarà a ser avaluat de forma anual. 

-Desaparició de les faltes. Part de 
les actuals faltes es convertiran en 
delictes lleus (lesions, amenaces 
i coaccions) i altres en sancions 
administratives. La falta de furt 
de quantia menor passarà a ser 
delicte i la circumstància de “pro-
fessionalitat” pot comportar pe-
nes de fins a tres anys de presó. 

- Llibertat vigilada indefinida. 
Aquesta mesura de seguretat, que 
ja existeix per als delictes contra 
la llibertat sexual, s’amplia a altres 
delictes, com els robatoris amb vio-
lència. La mesura consisteix que el 
pres, un cop complerta la seva con-
demna i recobrada la llibertat, s’ha 

EL CONGRÉS DELS DIPUTATS VA APROVAR EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL 
EL 21 DE GENER. LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE ÉS UNA DE LES MESURES QUE MÉS 
DEBAT HA SUSCITAT. N’HI HA D’ALTRES, QUE L’AUTOR D’AQUEST ARTICLE COMENTA TOT 
SEGUIT: LES FALTES, LA LLIBERTAT VIGILADA INDEFINIDA, LA INCITACIÓ PER INTERNET A 
L’ALTERACIÓ DE L’ORDRE, L’EQUIPARACIÓ ENTRE DETENCIÓ IL·LEGAL AMB DESAPARICIÓ I 
HOMICIDI, EL DELICTE D’ASSETJAMENT, DIFUSIÓ D’IMATGES ENREGISTRADES AMB PERMÍS, 
EL CONSENTIMENT SEXUAL A PARTIR DELS 16 ANYS I LES MODIFICACIONS A LA LLIBERTAT 
CONDICIONAL AMB UN APUNT CRÍTIC DEL DELICTE CONTRA LA PROPIETAT INDUSTRIAL.

12  MARÇ 2015  MÓN JURÍDIC  



- Consentiment sexual: 16 anys. 
S’eleva l’edat de consentiment 
sexual, dels 13 actuals fins als 16 anys. 
Aquest fet suposa que un adult que 
tingui relacions amb una menor de 
16 podria ser acusat d’abús sexual. 

- Modificacions de la llibertat con-
dicional. Hi ha dues modificacions: 
quan el pres cometi un delicte es-
tant en llibertat condicional haurà 
de complir tot el que li quedava 
de la primera condemna quan va 
sortir (amb el CP vigent, el temps 
passat en llibertat condicional es 

descompta de la pena). D’altra ban-
da, qui sigui condemnat per prime-
ra vegada a una pena menor (fins a 
tres anys) podrà optar a la llibertat 
condicional transcorreguda la mei-
tat de la condemna, sense que sigui 
necessari complir els dos terços de 
la mateixa.

Una de les propostes de modificació del Codi penal en 
matèria de propietat intel·lectual és l’agreujament de les 
penes de presó (de dos a quatre anys) per a qui fabriqui 
productes amb un signe idèntic o confusible al registrat.

En la nostra opinió, sent un dels fins de la pena la 
prevenció general, seria més lògic haver augmentat 
només la pena de multa, en resultar moltes vegades 
més coactiva la sanció econòmica que la privació de 
llibertat, donada la poca aplicació que en la pràctica té 
aquesta última, en el delicte que ens ocupa.

D’altra banda, no veiem necessària la diferència de pena 
que el projecte estableix entre el fabricant o distribuïdor 
a l’engròs (un a quatre anys) i la que es disposa per 
al distribuïdor al detall (sis mesos a tres anys) ja que 
el desvalor d’acció (motiu per augmentar o disminuir la 
pena) no es regeix - en del tipus que ens ocupa – amb 
base en què la distribució sigui al major o al detall, sinó 
per la gravetat del fet concret. L’experiència demostra 
que, moltes vegades, pot crear més perjudici un gran 
minorista  que un petit majorista.

Per contra, trobem a faltar la tipificació expressa de qui 
realitzi la distribució de productes (que incorporin signes 
distintius idèntics o que es puguin confondre amb l’original) 
oferts il·lícitament a Internet, sense l’autorització dels 
titulars dels corresponents drets de propietat industrial o 
dels seus cessionaris. Aquesta tipificació expressa sí que 
ha tingut lloc, en canvi, en la reforma en relació al delicte 
contra la Propietat Intel·lectual.

 En aquests supòsits, el jutge o tribunal hauria de poder 
ordenar la retirada dels continguts per mitjà dels quals 
s’hagués comès la infracció. En l’actualitat el jutge pot 
decretar mesures cautelars contra els qui infringeixin 
la propietat industrial d’aquesta manera, però - al no 
estar especialment tipificada la conducta de distribució 
per internet - es generarà més dubte entorn d’aquesta 
possibilitat quan concorri aquest supòsit.

D’altra banda, considerem totalment desafortunat 
l’apartat 3 de l’article 274 del projecte de CP, quan es 

rebaixa la pena (presó de sis mesos a dos anys) en els 
supòsits de “venda ambulant o ocasional”.

Entenem que “venda ambulant” és un concepte que 
també dóna lloc a confusió ja que aquest significant pot 
incloure significats que van des de la venda en mercats a 
la venda “top manta” o qualsevol venda que es realitzés 
sense intervenir un establiment concret. A més, en 
aquests supòsits, no existeix a priori un menor desvalor 
d’acció, ja que depèn del cas concret.

Més desafortunada és, encara, l’expressió “venda 
ocasional”. Som aquí en presència d’un concepte jurídic 
indeterminat que donarà lloc a confusió, ja que podríem 
entendre que, sempre que una persona es trobi imputada 
per un únic delicte com el que ens ocupa, podria acollir-
se a aquesta mesura reductora de la pena.

 La reforma rebaixa la pena a multa o treballs en benefici 
de la comunitat amb base a altres dos circumstàncies: 
les “característiques del culpable” i la “reduïda quantia 
del benefici”.

Tots dos conceptes tornen a ser indeterminats i, per 
això, poden crear una gran incertesa en la pràctica. El 
principi de legalitat penal exigiria especificar quines 
característiques ha de tenir el culpable (si estem parlant 
de “top manta”, per exemple) i quan estem davant 
d’una reduïda quantia del benefici, especificant un 
import concret. El contrari, suposaria deixar a la lliure 
interpretació judicial aquests termes, podent generar 
situacions dispars pel que fa al retret penal.

Finalment, donada la molt variada jurisprudència 
“menor” que ha donat aquest tipus delictiu, en relació 
a l’anomenat “error en el consumidor” (unes Audiències 
exigint que fos un element del tipus, altres descartant-
lo) la reforma podria haver-se aprofitat per especificar, 
per fi, que aquest element (error en el consumidor) no 
pertany al tipus, atès que el bé jurídic d’aquest delicte és 
la protecció de la propietat (industrial) i no la protecció 
als consumidors.

Un apunt crític: el delicte contra la propietat industrial
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La mediació preceptiva al 
Codi de consum de Catalunya: 
repercussions processals

E
l 31 de desembre del 
2014 es va publicar 
en el Diar i  Of icial 
de  la  Genera l i t a t 
de Catalunya la llei 
20/2014, de 29 de 

desembre, de modificació de la llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, per la 
millora de la protecció de les per-
sones consumidores en matèria de 
crèdits i préstecs hipotecaris, vul-
nerabilitat econòmica i relacions 
de consum.

L’article 8 d’aquesta Llei afegeix 
l’article 132-4 al Codi de Consum 
de Catalunya. En el seu apartat 
tercer preveu que “les par ts en 

�

�

conflicte, abans d’interposar qual-
sevol reclamació administrativa o 
demanda judicial, han d’acudir a la 
mediació o poden acordar sotme-
tre a arbitratge. Un cop transcor-
regut el termini de tres mesos a 
comptar de la notificació de l’acord 
d’inici de la mediació sense haver 
aconseguit un acord satisfactori, 
qualsevol de les parts pot acudir 
a la reclamació administrativa o la 
demanda judicial.

D’aquesta manera s’està implan-
tant l’obligació d’acudir a la medi-
ació abans d’interposar una recla-
mació administrativa o demanda 
judicial.

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

LA DARRERA MODIFICACIÓ DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA HA FIXAT LA MEDIACIÓ 
COM UN PROCEDIMENT OBLIGATORI AL QUAL S’HA D’ACUDIR ABANS D’INTERPOSAR UNA 
RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA O UNA DEMANDA JUDICIAL EN MATÈRIA DE CRÈDITS I 
PRÉSTECS HIPOTECARIS. AQUESTA NOVA PREVISIÓ PLANTEJA NO POCS INTERROGANTS 
PEL QUE FA AL SEU ÀMBIT OBJECTIU I ELS REQUISITS DOCUMENTALS DE PROCEDIBILITAT 
QUE CAL COMPLIR, QUE SÓN OBJECTE D’ANÀLISI I D’INTERPRETACIÓ SEGUIDAMENT.

Vicente Pérez Daudí
Professor titular de Dret processal
Universitat de Barcelona
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La primera qüestió que es plante-
ja és l’àmbit objectiu d’aplicació 
d’aquesta previsió. El text legisla-
tiu no ho indica amb claredat, són 
diverses les possibles interpre-
tacions: la primera és considerar 
que afecta tan sols a l’inici dels 
processos d’execució hipotecà-
ria; la segona que s’estén a tots 
els processos relacionats amb els 
crèdits o préstecs hipotecaris, la 
qual cosa inclouria els de nul·litat 
d’alguna clàusula del mateix com 
la terra; i l’última és estendre’l a 
tots els processos judicials relaci-
onat amb els consumidors.

L’última de les interpretacions la 
descartaria perquè la previsió s’in-
clou en l’apartat tercer d’un arti-
cle que es titula els crèdits i prés-
tecs hipotecaris. Entre les dues 
restants la intenció del legislador 
sembla ser que era limitar a l’àm-
bit de les execucions hipotecàries, 
però durant la tramitació parla-
mentària es va incorporar aquest 
paràgraf a l’article 132-4 del Codi 
de Consum de Catalunya que he 
transcrit i que té un caràcter més 
ampli que l’exposat. Per això en-
tenc que la interpretació adequada 
és la segona, tant per raons siste-
màtiques com teleològiques, que 
és potenciar la mediació en els 
processos judicials, i administra-
tius, relacionats amb els crèdits i 
préstecs hipotecaris.

El legislador preveu que no es po-
drà iniciar un procés judicial si no 
s’acudeix prèviament a mediació. 
Això implica que en interposar la 
demanda s’hi ha d’adjuntar l’acta 
d’inici i de finalització sense acord 
de la mediació. En l’actualitat el 
problema es troba en què el credi-
tor hipotecari no podrà en aquest 
moment complir amb aquest re-
quisit perquè l’article 15 del Decret 
98/2014, de 8 de juliol, de la Ge-
neralitat de Catalunya, que regula 
el procediment de mediació en les 
relacions de consum, limita la legi-
timació activa per iniciar al consu-
midor. Per això no es podrà obligar 
a acudir a la mediació prèvia a qui 
no pot instar ja que faria impossi-
ble iniciar el procés judicial i això 

és contrari al dret a la tutela judi-
cial efectiva. Per això fins que no 
es modifiqui la regulació del proce-
diment de mediació en matèria de 
consum per a permetre al creditor 
hipotecari iniciar el procediment 
de mediació, la previsió del Codi 
de Consum de Catalunya tan sols 
és aplicable al consumidor que 
vulgui iniciar un procés declaratiu 
relacionat amb el crèdit o préstec 
hipotecari. Aquesta conseqüència 
és absurda i contrària a la inten-
ció del legislador, per la qual cosa 
és convenient que es modifiqui el 
més aviat possible el Reglament 
98/2014 en el sentit indicat.

Al marge de la qüestió exposada el 
problema processal que es plan-
tejarà és quina ha de ser l’actua-
ció de l’òrgan judicial davant la no 
aportació d’aquests documents.

En primer l loc, l ’ha d’anali tzar 
d’ofici el secretari judicial. L’article 
403.3 LEC preveu que no s’adme-
ten les demandes “quan no adjuntin 
els documents que la llei exigeixi 
expressament per admetre-les o no 
s’hagin intentant conciliacions ...”. 
En el procés d’execució que regula 
aquesta previsió, és el 551 LEC.

Si  no s’adjunta s’ha de donar 
l’oportunitat a la part d’esmenar 
el defecte processal, de conformi-
tat amb el que preveuen els arti-
cles 231 LEC i 243 LOPJ. Segons 
el meu parer és aplicable analò-
gicament la doctrina del Tribunal 
Constitucional (veure per totes la 
Sentència del Tribunal Constituci-
onal 185/2013) que recorda que 

la finalitat que inspira la concili-
ació prèvia (en el procediment la-
boral) és l’evitació del procés. En 
aquest cas el secretari judicial ha 
de concedir un termini perquè la 
part li acrediti que ha presentat la 
sol·licitud de mediació, quedant en 
suspens l’admissió de la demanda 
fins que es posi fi al procediment 
de mediació.

Si no s’analitza d’ofici la part de-
mandada podrà denunciar-ho a 
través de la declinatòria, tal com 
preveuen els ar ticles 39 i  63.1 
LEC. Entenc també en aquest cas 
que s’ha de donar l’opor tunitat 
a la par t demandant d’esmenar 
el defecte processal. La solució 
processal no és la més adequa-
da perquè aquests preceptes van 
ser modificats a través de la llei 
5/2012, de mediació en assump-
tes civils i mercantils perquè no 
imposa l’obligació legal d’acudir al 
procediment de mediació i assimi-
lava el tractament de la mediació 
a la existència d’una clàusula de 
submissió a arbitratge.

Finalment s’ha de donar l’opor-
tunitat a les parts d’esmenar els 
defectes processals per les greus 
conseqüències que podria tenir 
per al demandant la inadmissió de 
la demanda a efectes del còmput 
dels terminis de caducitat o de 
prescripció.

A l ’efecte d ’entendre que s’ha 
compler t amb el requisit  legal 
d’intentar la mediació l’essenci-
al és que aquesta tingués com a 
objecte el crèdit o préstecs hipo-
tecaris respecte del que després 
s’ha d’interposar la demanda ju-
dicial, bé en un procés declaratiu 
o d’execució. Per aquest motiu no 
es pot exigir a l’executat o deman-
dat que hagi intentat prèviament 
la mediació per al·legar l’existència 
d’una clàusula abusiva o qualsevol 
excepció. A més s’ha de tenir en 
compte que en tenir caràcter se-
cret el contingut de la mediació no 
es podria acreditar si s’ha debatut 
sobre la validesa o nul·litat d’algun 
aspecte concret del préstec o crè-
dit hipotecari.

La primera qüestió que 
es planteja és l’àmbit 
objectiu d’aplicació 
d’aquesta previsió. 
El text legislatiu no ho 
indica amb claredat
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Liquidació de quotes de la Seguretat social i 
Mútues d’accidents de treball: nova regulació

�

�

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

L’ARTICLE EXPOSA LES NOVETATS MÉS DESTACADES DEL NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL, DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES MÚTUES, LES DE LA GESTIÓ DE 
LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIES COMUNES I EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ PER 
CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.
PER ANDRÉS PÉREZ SUBIRANA. COL·LEGIAT NÚM. 19.334

INTRODUCCIÓ
Els últims dies de desembre es van 
publicar al BOE dues normes que 
aproven novetats en matèries de Se-
guretat Social. Es tracta de les Lleis 
34/2014 (BOE 27 de desembre) i 
35/2014 (BOE 29 de desembre) amb-
dues de 26 de desembre. La primera 
introdueix un nou sistema de liquida-
ció de quotes de Seguretat Social i la 
segona més d’establir un nou règim 
jurídic per a les Mútues d’Accidents 
de Treball, introdueix també novetats 
respecte del paper de les mútues en 
la gestió de la incapacitat temporal 
derivada de contingències comuns, i 
una actualització del règim jurídic de 
la prestació per cessament d’activitat 
dels treballadors autònoms. Atès que 
en cada un d’aquests quatre àmbits 
s’han aprovat múltiples novetats, a 
continuació exposarem exclusivament 
aquelles més destacades

REGULACIÓ D’UN NOU SISTEMA 
DE LIQUIDACIÓ I INGRÉS DE 
QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL
Es regula un nou sistema de liquida-
ció que es pretén que substitueixi el 
sistema actualment vigent, basat en 
l’autoliquidació realitzada pel subjec-
te responsable (empresari). Aquest 
sistema haurà de ser substituït per 
l’anomenat sistema de liquidació direc-
ta, basat en la facturació que portarà a 
terme la Tresoreria General de la Segu-
retat Social (TGSS) per cada treballa-
dor, utilitzant per a això les dades de 
què disposi en una base de dades úni-
ca amb la informació de l’alta del treba-
llador i la d’altres administracions, com 
l’INSS, el SEPE, les Mútues o l’Agència 
Tributària. L’empresa només ha d’anar 
comunicant els canvis rellevants que 
es produeixin per cada treballador, sent 
la TGSS la que remeti a l’empresa el 

“esborrany” de la liquidació que aques-
ta haurà de revisar i confirmar.

Es persegueix amb això simplificar les 
obligacions lligades a la cotització, re-
duir costos per a la Seguretat Social, 
aconseguir major efectivitat en el con-
trol de les cotitzacions, i una major uni-
formitat en la interpretació de les nor-
mes sobre bonificacions o reduccions.

El nou sistema anirà substituint 
de forma gradual al tradicional 
d’autoliquidació, amb el qual conviurà 
mentre no sigui substituït per a cada 
subjecte obligat. La implantació del 
nou sistema, que exigeix la prèvia pu-
blicació d’un reglament de desenvolu-
pament, s’anirà fent en funció de les 
possibilitats de gestió de la TGSS, que 
anirà dictant resolucions que notifi-
carà a cada subjecte responsable de 
l’obligació de cotitzar, perquè en el ter-
mini de 30 dies des de la notificació, 
s’incorporin obligatòriament al nou 
sistema. El vigent sistema de “liquida-
ció simplificada” no resulta afectat les 
novetats legislatives.

NOVETATS EN EL RÈGIM 
JURÍDIC DE LES MÚTUES
Amb la pretensió de modernitzar-lo i 
actualitzar-lo, es regula íntegrament 
el règim jurídic de les Mútues, modifi-
cant tots els articles de la Llei General 
de Seguretat Social sobre la matèria. 
Destaquem els següents aspectes:

Per començar, es procedeix a un sig-
nificatiu canvi de denominació de les 
Mútues, que deixen de denominar 
Mútues d’Accidents de Treball i Malal-
ties Professionals, per passar a dir 
Mútues col·laboradores amb la Se-
guretat Social, posant així l’accent i 
apostant clarament per la progressiva 

ampliació de funcions de les mútues, 
més enllà de l’àmbit de les contingèn-
cies professionals que va constituir el 
seu origen històric.

Es relacionen les prestacions en la 
gestió intervenen i que han vingut 
ampliant-se en els últims anys, sent 
actualment les següents:

• Prestacions econòmiques derivades 
de contingències professionals.

• Assistència sanitària derivada de 
contingències professionals.

• Incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes.

• Activitats de prevenció de riscos 
laborals.

• Risc durant l’embaràs i la lactància 
natural.

• Cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms.

• Cura de menors afectats per càncer 
o malaltia greu.

Pel que fa la gestió i funcions, s’afirma 
que la determinació inicial del caràcter 
professional de la contingència corres-
pon a les Mútues, sens perjudici de la 
revisió o qualificació per l’entitat ges-
tora competent; que totes les presta-
cions que dispensen són prestacions 
de la Seguretat Social; i que la presta-
ció d’assistència sanitària, deriva de la 
cobertura de contingències professio-
nals, sent per això, una prestació con-
tributiva; que poden realitzar activitats 
preventives de Seguretat Social a favor 
dels empresaris associats i dels treba-
lladors autònoms adherits; declarant 
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expressament que correspon a la ju-
risdicció del Social el coneixement de 
les reclamacions contra els seus actes 
de col·laboració en la gestió.

Es regula de manera detallada 
l’estructura interna de les Mútues, per 
primera vegada es dóna regulació a 
la figura del President; aplicant-se en 
aquest àmbit el principi de transparèn-
cia, i atribuint als empresaris associats 
facultats d’impugnació d’acords lesius 
o contraris a dret, adoptats pels òr-
gans de direcció, així com l’exigència 
de responsabilitat directa dels òrgans 
de direcció; s’incorpora als represen-
tants dels treballadors autònoms a les 
Comissions de Control i Seguiment de 
les Mútues.

En matèria econòmica, es regulen 
les diferents classes de recursos 
que es transfereixen a les Mútues 
per la TGSS per al seu manteniment; 
es facilita l’ús dels centres assisten-
cials adscrits a les mútues pels ser-
veis públics de salut, per les entitats 
gestores i per altres mútues; es regula 
també el resultat econòmic i les reser-
ves a constituir amb càrrec a aquest, 
i es defineix el destí de l’excedent re-
sultant per a cadascuna de les con-
tingències un cop descomptades les 
reserves corresponents. Així: el 80% 
de l’excedent provinent de contingèn-
cies professionals es destinarà al Fons 
de Contingències Professionals de la 
Seguretat Social de la TGSS, el 10% 
s’ha d’adreçar a la Reserva comple-
mentària i el restant 10% s’ha de des-
tinar a la Reserva d’assistència social. 
L’excedent per la gestió de les contin-
gències comunes, s’ha d’incorporar 
íntegrament al Fons de Reserva de la 
Seguretat Social.

A més, es regulen els supòsits de 
mesures cautelars, el seu contingut i 
efectes, en supòsits de dificultats fi-
nanceres de la Mútua; es regulen les 
causes de responsabilitat mancomu-
nada dels empresaris associats i la 
seva forma de exigir.

Es limiten les retribucions màxi-
mes, tant bàsiques com comple-
mentàries, del Director Gerent i 
del personal que exerceixi funci-
ons executives en les mútues.

Es prohibeix totalment la realització 
tant de forma directa com indirecta 
d’activitats corresponents a Serveis 
de Prevenció Aliens, regulant un breu 
termini, fins al 30 de juny de 2015, per 
a la total desvinculació, mitjançant la 
venda i / o desinversió de les partici-
pacions que tinguin en societats dedi-
cades a aquesta activitat.

NOVETATS EN LA GESTIÓ DE 
LA INCAPACITAT TEMPORAL 
PER CONTINGÈNCIES COMUNES
Es desenvolupen diverses previsions 
que permeten a les Mútues interve-
nir directament en la gestió de la in-
capacitat temporal per contingències 
comunes, ampliant la seva actuació 
en un àmbit diferent del seu origen 
històric.

Per començar i donant cobertura a 
aquesta ampliació, es declara expres-
sament que correspon a les Mútues 
la funció de declaració del dret a la 
prestació econòmica, així com la de 
denegació, suspensió, anul·lació i de-
claració d’extinció del mateix, sense 
perjudici del control sanitari de les 
altes i baixes mèdiques per part dels 
serveis públics de salut.

Es regula la possibilitat que les mú-
tues formulin propostes d’alta mo-
tivades des del moment i inicial de 
la baixa mèdica per contingències 
comunes. Propostes basades en la in-
formació de què disposin en base als 
diversos sistemes de control i segui-
ment que, com veurem, se’ls permet 
a les mútues, establint-se un procés 
àgil i ràpid de resposta per part de la 
Inspecció Mèdica (5 dies), i la possibi-
litat que la Mútua demani resposta de 
l’INSS si no respon la Inspecció.

Paral·lelament es regula àmpliament 
les actuacions de control i seguiment 
per part de la Mútua respecte de la 
concurrència dels fets i requisits que 
condicionen el naixement o el mante-
niment del dret a la IT per contingèn-
cies comunes, podent realitzar proves 
diagnòstiques i tractaments terapèu-
tics i rehabilitadors, que posaran a 
disposició dels serveis públics de sa-
lut, per evitar la prolongació dels pro-
cessos d’IT. Es permet a més que les 
Mútues acordin l’extinció del dret a la 

prestació, en cas de incompareixença 
del treballador a aquestes actuacions.

NOVETATS EN MATÈRIA DE PRESTA-
CIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 
DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS
Transcorregut un temps prudencial 
des que la Llei 32/2010 posés en 
funcionament una prestació tan nova 
i a la vista que aquesta no acaba de 
tenir l’èxit esperat, s’han aprovat di-
verses modificacions que pretenen 
flexibilitzar els seus requisits i am-
pliar el nombre d’autònoms que la 
subscriguin, ampliant beneficiaris 
fins ara exclosos però en situació de 
necessitat.

Així, entre moltes altres puntals mo-
dificacions destaquem que:

• S’elimina l’obligació de subscriure 
la cobertura de contingències 
professionals per poder subscriure 
la prestació per cessament; des del 
01 de gener del 2015 pot subscriure 
aquesta sense l’obligatorietat de 
subscriure l’aquella.

• Al mateix temps es conserva el 
caràcter estrictament voluntari 
de la subscripció de la protecció 
per cessament d’activitat, si bé 
s’anuncia un estudi que avaluï 
la conveniència de la seva 
obligatorietat.

• S’estableix una fórmula per la qual 
anualment es fixarà el tipus de 
cotització a aquesta prestació, que 
per al 2015 es manté en el 2,2%.

• Es suavitza el percentatge de 
pèrdues exigides per considerar 
que l’interessat en condicions per 
accedir a la prestació, i s’amplia o 
flexibilitza el concepte d’execucions, 
admetent ara tant judicials com 
administratives, o els casos de 
pèrdua de llicència, permetent 
també l’accés a la prestació en cas 
de transmissió de l’establiment.

• Es regula expressament els requisits 
per a l’accés a la prestació per part 
dels socis d’entitats capitalistes.

• Es crea un Fons de Reserva de la 
prestació per cessament d’activitat.
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Un gran pas en la defensa  
de l’interès del menor

U
n  e sdeven imen t 
destacable i  es-
perat, en el reco-
ne ixement  i  ga-
rantia dels drets 
dels infants ha es-

tat, sens dubte, la ratificació per 
Espanya, el 18 de desembre de 
2014, del “Conveni europeu sobre 
l’exercici dels drets dels infants” 
(BOE de 21 de febrer de 2015). És 
un instrument jurídic transcendent 
per assolir l’efectiva protecció i ga-
rantia dels drets processals d’una 
par t impor tant de la població, 
com són els menors de 18 anys.  
 
Per tal de garantir l’“interès del 
menor” no és suficient declarar 
l’existència d’uns drets a redós de 
la potestat parental o dels tutors, 
sinó que calia reforçar la possibi-

�

�

litat que aquests drets fossin res-
pectats i garantits processalment, 
amb una participació mes efectiva 
del principal implicat i afectat: els 
nens i nenes o els menors de 18 
anys.

A partir de l’efectivitat del Conveni, 
“l’interès del menor” en els proce-
diments de família que els afectin 
directament transcendeix de l’àmbit 
estrictament privat o familiar, con-
vertint-se en una obligació de tutela 
del propi Estat i llurs institucions. 
Els nens o menors no tant nens te-
nen dret a donar la seva opinió di-
rectament, ésser informats, partici-
par, veure’s assistits i, evidentment, 
protegits per l’autoritat judicial, 
en determinats processos que són 
transcendents i, m’atreviria a afir-
mar, existencials per el seu futur.

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

ESPANYA HA RATIFICAT RECENTMENT EL CONVENI EUROPEU SOBRE L’EXERCICI DELS 
DRETS DELS INFANTS, SIGNAT EL  1996, EN EL CONSELL D’EUROPA. A PARTIR DE 
L’ABRIL DE 2015, ESPANYA ESTÀ OBLIGADA A COMPLIR-LO, AMB L’EFECTE PRINCIPAL 
DE QUÈ LES NORMES I LLEIS JERÀRQUICAMENT INFERIORS QUE LES CONTRADIGUIN 
SERAN AUTOMÀTICAMENT CONSIDERADES NUL·LES DE PLE DRET, D’ACORD AMB LA 
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I EL CODI CIVIL. DE LA SEVA RELLEVÀNCIA, DELS SEUS 
EFECTES I DE LES GARANTIES CONCRETES QUE SE’N DERIVEN, PRIMORDIALMENT,  
EN ELS PROCESSOS DE FAMÍLIA TRACTA AQUEST ARTICLE.

Eduard Sagarra Trias 
Col·legiat núm. 8.558.
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La ratificació per l’Estat espanyol en 
obligar-se a aquest acord Interna-
cional ha passat, però, sense pena 
ni glòria en els mitjans de comuni-
cació. Espanya sencera estava més 
preocupada per altres temes molt 
més periodístics com són la corrup-
ció pandèmica, el dret a decidir, la 
intangibilitat de la Constitució, els 
processaments i querelles contra el 
President de la Generalitat, la judi-
cialització permanent de la política, 
però, sobretot, perquè se seguien, 
amb afició, les apassionants tribula-
cions d’un personatge propi del “cel-
tiberia show” com és el pintoresc 
“pequeño Nicolas” i el seu entorn 
mediàtic.

El “Conveni Europeu sobre l’exercici 
dels drets dels infants” es va sig-
nar en el Consell d’Europa fa quasi 
20 anys al 1996. Com tothom sap el 
Consell d’Europa és una organització 
internacional d’àmbit Europeu – di-
ferent de la Unió Europea- que fou 
creada el 1949 i que la integren 47 
països de l’est i de l’oest europeus. 
El Tractat més conegut del Consell 
d’Europa és la Convenció Europea 
per a la protecció dels Drets Humans 
i llibertats fonamentals de les perso-
nes i la institució més coneguda (i 
també temuda per les jurisdiccions 
internes!) el Tribunal Europeu dels 
Drets Humans amb seu a Estrasburg.

Espanya estarà obligada a complir 
amb el Conveni de protecció dels 
menors, a partir del proper mes d’ 
abril de 2015, juntament amb 19 al-
tres països europeus que ja en són 
part. Això comportarà que, a partir 
de llavors i en virtut del article 96.1 
de la Constitució espanyola i del 
art 1.5 del Codi civil - atès el valor 
supra-legal i infra-constitucional que 
tenen els Tractats- totes les normes i 
lleis jeràrquicament inferiors que les 
contradiguin seran automàticament 
considerades nul·les de ple dret, 
sense necessitat de cap pronuncia-
ment previ legislatiu ni judicial. 

Cal llegir-se amb atenció, a més del 
Conveni, les declaracions que Es-
panya i els altres països han fet al 
ratificar-lo ja que s’hi estableixen 
l’àmbit subjectiu i objectiu de la nor-

ma, en especial, els procediments 
en els quals s’aplicarà i afectarà.

És un pas molt important per a la 
protecció dels menors en moments 
difícils de la seva vida, quan veuen 
trencar-se la família i que alguns 
pares els converteixen – sense ells 
voler ho - en objecte dels seus de-
bats, desamors i de la seva discòrdia 
matrimonial o de parella.

Entre d’altres drets processals, en el 
seu articulat, es garanteix :

• protegir els nens en un plet familiar 
seguit davant dels Tribunals de Jus-
tícia, sobre custòdies, adopcions o 
tractaments denigrants, que per-
metrà al Jutge actuar d’ofici en la 
defensa i interès del menor. 

• l’obligació del jutge d’informar al 
menor sobre el procés, sobre els 
seus drets i permetre que pugui 
expressar el seu parer lliurement, 
sense intermediaris interessats.

• afecta els procediments de filiació, 
paternitat, maternitat i, en general, 
qualsevol procés de família en què 
el menor s’hi vegi afectat per la de-
cisió judicial, en el resultat final o 
decisió.

Amb el Conveni, es 
garanteix l’obligació del 
jutge d’informar al menor 
sobre el procés, sobre 
els seus drets i permetre 
que pugui expressar el 
seu parer lliurement, 
sense intermediaris 
interessats

Per Espanya, és aplicable a proces-
sos:

I) sobre nul·litat del matrimoni, se-
paració i divorci; 

II) guarda i custodia o aliments;
 
III) filiació paternitat i maternitat; 

IV) resolucions administratives so-
bre protecció de menors;
 
V) sostracció internacional; 

VI) acolliment i nomenament de tu-
tor. El llistat té una clàusula de tan-
cament que es pot considerar com 
a “numerus apertus” i que farà que 
el seu àmbit es pugui ampliar, sense 
límit, si el procés afecta els drets 
del menor.

Els drets humans de tots i per a 
tots és una tasca diària en la 
qual Tractats com aquest són im-
portants, però la seva aplicació i 
respecte per tots és el que els fa 
realment eficaços. En aquest cas, 
aquesta obligació de protegir re-
cau sobretot en els juristes, jutges 
i autoritats, que hauran de vetllar 
prioritàriament per “l’interès del 
menor”, àdhuc per sobre dels “in-
teressos o egoismes personals” 
del seus pares i tutors. Els advo-
cats de família tenen una gran res-
ponsabilitat en la seva aplicació i 
interpretació.

És un gran pas en un àmbit familiar 
i personal on el nen era, fins ara, 
més objecte de disputa que no pas 
subjecte de protecció per part de 
la societat en el seu conjunt i de 
les autoritats públiques. L’interès 
del menor esdevé un valor en si 
mateix, que ni la llei ni els proge-
nitors o tutors podran limitar.
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XXII Congrés de 
Responsabilitat Civil

/ a Comissió de Res-
ponsabilitat Civil de 
l’ICAB organitza els 
dies 7 i 8 de maig 
el XXII Congrés de 
responsabil i tat ci-

vil i assegurances. L’objectiu és 
examinar, aprofundir, estudiar i 
debatre amb esperit crític sobre 
els temes d’actualitat jurídica que 
afecten aquestes matèries.

Reserva la teva plaça per al con-
grés de RC degà a l’Estat.  

8 s informem que 
properament quan 
accediu a la pàgi-
na web del Col·legi 
(www.icab.cat) al 
menú de les op-

cions, veureu que s’ha estructurat la 
informació en dos grans àrees: So-
lucions Professionals i Formació i 
Documentació.
 
Amb aquesta nova estructura us se-
rà més fàcil accedir a tot allò que 
el Col·legi d’Advocats de Barcelona 
posa a la vostra disposició. Perquè 
l’objectiu d’aquesta corporació és 
ser-vos útils en el desenvolupament 
de la vostra tasca professional.

Solucions Professionals:  troba-
reu els serveis que us ajudaran en 
l’exercici de l’advocacia, com po-
den ser els serveis per créixer pro-
fessionalment, ja sigui la Borsa de 
Treball; solucions alternatives als 
conflictes com Arbitratge i Media-
ció, assegurances en responsabili-
tat civil per cobrir els riscos pro-
fessionals, guies que us orienten 
en aspectes bàsics del despatx, 
serveis que us faciliten el vostre 
dia a dia (certificats digitals, cor-
reu electrònic, sales...) i serveis 
que us recolzen davant els jutjats 
i tribunals.
 
A través de Formació i Biblioteca, 
trobareu l’àmplia oferta de formació 
en tots els seus àmbits (Escola de 
Pràctica Jurídica, Màsters de cAm-
pus, i formació continuada organit-
zada per la Comissió de Cultura) 
que us permetrà ampliar els vostres 
coneixements. Però també us faci-
litarem les fonts de documentació 
necessàries (legislació, jurisprudèn-
cia, doctrina...) per l’exercici de l’ad-
vocacia. En definitiva, amb aquesta 
nova estructura del web, el Col·legi 
més a prop teu.

Exempció de les  
taxes judicials 
per a persones 
físiques

El  C o l · l e g i  d ’Ad vo c a t s  d e 
Barcelona celebra que gràcies a 
la seva lluita durant més de dos 
anys, el Consell de ministres 
del passat 27 de febrer hagi 
aprovat un Reial decret llei per 
modificar les taxes judicials, que 
comportarà que les persones 
físiques quedin exemptes del 
pagament d’aquest tribut en 
tots e ls ordres i  instàncies 
judicials.

Des d’aquesta corporació es 
considera que ha estat clau en 
tot aquest procés, el tarannà 
dialogant i la sensibilitat del 
ministre de Justícia ,  Rafael 
C a t a l á .  Ta n ma te i x ,  l ’ I CAB 
considera que aquesta mesura 
és insuficient perquè no eximeix 
del seu pagament a autònoms 
i petites i mitjanes empreses 
e n  u n  c o n t e x t  e c o n ò m i c 
desfavorable.  Per a ixò,  des 
d’aquesta corporació ja s’ha 
alertat que la situació pot fer 
que el sector empresarial acabi 
repercutint el cost de la taxa en 
els consumidors. 

OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Solucions professionals  
per ajudar-vos

El Congreso de Responsabilidad Civil de Barcelona es una cita anual 
en la que los abogados y profesionales especialistas en responsabi-
lidad civil y seguro nos encontramos para debatir las cuestiones que 
forman parte del programa. Este año hemos considerado oportuno 
dedicar una jornada completa al Nuevo Sistema de Valoración del 
Daño con la intervención de tres miembros de la Comisión de Ex-

pertos que ha elaborado este nuevo baremo que previsiblemente se 
pondrá en práctica próximamente. Nadie mejor para ponernos al día 
en lo que nos va a venir. Además se abordarán cuestiones contro-

vertidas como es el aseguramiento del dolo, el papel de los actores 
civiles y responsables civiles en el procedimiento penal y finalmente 
la responsabilidad civil en el transporte aéreo. Todos ellos son temas 

que requieren ser tratados en sede de este Congreso donde, con 
seguridad, se aportarán ideas y criterios que ayudarán a una mejor 

aplicación de los principios de justicia y equidad.
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Reial decret llei 
que regula 
un sistema 
de segona 
oportunitat

El Col·legi es congratula de 
què el Consell de ministres 

del passat 27 de febrer hagi 
aprovat  un Reial decret llei que 
regula un sistema de segona 
oportunitat, una reclamació 
que aquesta corporació havia 
fet des del 2011. 

Aquesta mesura ha de servir 
per permetre que no només els 
petits empresaris o autònoms, 
sinó també les persones en 
general i  les seves famí lies 
t i n g u i n  l ’ o p o r t u n i t a t  d e 
reestructurar els seus deutes 
i, en conseqüència, reduir el 
seu endeutament  a  t ravés 
d’un procediment específic i 
previ al possible procediment 
concursal.

Es fa així efectiu el compromís 
que va adquirir la vicepresidenta 
del Govern, Soraya Saenz de 
Santamaría, durant la Sessió 
Solemne de Sant Raimon de 
Penyafort. 

L’ICAB s’adhereix  
al manifest contra la 
reforma del Codi penal 

( l  Col·legi d ’Advo-
cats de Barcelona 
es  va  adher i r  e l 
passat 4 de març 
al manifest de re-
buig de la reforma 

del Codi penal titulat ‘No hi ha 
dret. Per un codi penal de tots” 
-elaborat pel Grup d’Estudis de 
Política Criminal de la facultat de 
Dret de la UB- perquè es conside-
ra innecessària la reforma duta a 
terme tant per la forma com pel 
contingut. 

Cal tenir en compte que la refor-
ma del Codi penal no és menor, ja 
que modifica 250 articles del text 
actual, més d’una tercera part, i 
compor ta un enduriment de la 
resposta penal sense que existei-
xi cap estudi previ que justifiqui 
aquesta modificació, i els índex de 
delinqüència són inferiors respec-
tes altres països d’Europa. A més, 
també sorprèn que per primera 
vegada s’ha establer t una data 
concreta d’entrada en vigor, l’1 de 
juliol, mentre que habitualment es 
donava un termini de sis mesos.

Si és mira l’índex de delinqüència a 
Espanya és més baix que a Bèlgica 
o Alemanya, i ha disminuït en els 
darrers 11 anys. De fet els únics 
delictes que han augmentat són 
els delictes d’estafa i robatori amb 
força, per aquest fet no justifica un 
canvi que comporta una restricció 
de les llibertats de les persones i 

un enduriment de les penes, ja que 
moltes faltes passen a ser delictes.  
L’aprovació del nou Codi penal 
comporta una manca de segure-
tat jurídica per als ciutadans en 
moltes de les conductes que re-
gula, com a conseqüència de la 
descripció i utilització d’expressi-
ons ambigües o indeterminades en 
moltes de les figures penals que es 
tipifiquen. Per això des de l’ICAB 
es critica que la legislació actual 
s’està traduint en la creació d’una 
xarxa normativa (reforma del codi 
penal, la llei de seguretat ciutada-
na i del pacte gihadista) que limita 
les llibertats dels ciutadans. 

Des d’aquesta corporació també 
es considera un error la introduc-
ció de la “pena de presó perma-
nent revisable”, perquè a Espanya 
la durada de les penes pot arribar 
fins als 40 anys efectius d’estada a 
presó, període que està per sobre 
dels canons europeus. 

En l’acte de presentació d’aquest 
manifest a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, va par-
ticipar el degà dels advocats de 
Barcelona, Oriol Rusca, el degà de 
la facultat de dret de la UB, Enoch 
Albertí, del catedràtic de dret pe-
nal de la UB, Joan Josep Queralt i 
el portaveu de l’associació Jutges 
per la Democràcia, Josep Antoni 
Rodríguez. La taula va estar mo-
derada pel catedràtic acreditat de 
Dret penal, Víctor Gómez.  Els dies 21 i 22 de maig se 

celebrarà el 1er Congrés de 
Dret Penitenciari amb motiu  
del 25è aniversari del Curs de  
Dret Penitenciari.  

Entra a www.icab.cat i reserva 
la teva plaça.

1r Congrés de  
dret penitenciari
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El 1r congrés de Mediació 
de l’Advocacia impulsa 
el coneixement de la 
mediació entre lletrats

0 é s  d e  2 5 0 
advocats van 
participar de 
l’11 al 13 de 
ma rç  en  e l 
primer Con-

grés de Mediació, que ha orga-
nitzat el Centre de Mediació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(CEMICAB) amb l’ objectiu de pro-
moure el coneixement entre lle-
trats d’aquest mètode de resolució 
de conflictes. 

En l’acte d’inauguració va parti-
cipar-hi la vicedegana del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, Rosa Ma. 
Barberà, el conseller de Justícia, 
Germà Gordó, la jutge degana de 
Barcelona, Mercedes Caso i la di-
putada responsable del CEMICAB, 
Mercè Claramunt. 

Una trentena d’experts en mediació 
han participat con a ponents del Con-
grés i han permès que els assistents 
coneguin el paper de l’advocat en el 
procés de mediació,  els avantatges 
de la mediació com a mètode de re-
solució de conflictes, els beneficis 
processals de la mediació, l’execu-
ció dels acords professionals i quins 
conflictes són mediables. Aquesta 
última ponència va ser moderada pel 
periodista Eduard Berraondo.  

Mediacions on-line
En el transcurs del congrés es va 
donar a conèixer el nou servei de 
mediacions on-line, una eina que 
permetrà dur a terme reunions de 
forma no presencial entre les parts 
per rebaixar la tensió entre elles i 
establir un clima que afavoreixi el 
seu diàleg.  

Des d’aquesta Corporació es 
critica –arran de la publica-

ció en el BOE (el passat 13 de 
febrer, de la segona convocatò-
ria- que l’examen d’accés a la 
professió no avaluï les compe-
tències dels futurs advocats tal 
com estableix la Llei 34/2006, 
de 30 d’octubre i el RD 775/ 
2011  de 3 de juny. Aquest dar-
rer  RD, que conté el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 
d’accés, parla de competències 
ens els seus articles 3 i 10. I 
concretament, estipula en el seu 
article 17 quin serà el contingut 
de l’avaluació  que, a més espe-
cifica, anirà dirigida a comprovar 
l’adquisició de les competències 
adquirides en els cursos habilita-
dors. A més, s’han introduït can-
vis en el temari a pocs mesos de 
la realització de l’examen.  

Malgrat aquests canvis, el Col-
legi d’Advocats de Barcelona ce-
lebra que el Ministeri hagi tin-
gut en compte de cara aquesta 
nova convocatòria altres recla-
macions i queixes que havi-
en fet arribar en relació a la 
forma i contingut de l’examen 
d’accés. D’una banda, s’ha 
aconseguit una descentralització 
de la prova, ja que l’any passat 
només es va poder fer a Madrid. 
Enguany i gràcies al fet que 
s’han constituït comissions ava-
luadores a Catalunya, Andalusia, 
Galicia, País Basc, Principat 
d’Astúries l’examen es podrà fer 
també en aquestes comunitats. 
De l’altra, s’ha inclòs a l’examen 
d’accés a l’advocacia preguntes 
sobre el dret propi.

Oposició a què 
l’examen d’accés  
a l’advocacia  
no avaluï les  
competències  
dels futurs lletrats

Acte d’inauguració del 1r Congrés de Mediació de l’Advocacia. D’esquerra a dreta: 
Mercedes Caso, Germà Gordó, Rosa Maria Barberà i Mercè Claramunt.
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Aportacions dels mutualistes
Les aportacions totals dels mutualis-
tes han assolit al tancament de l’exer-
cici 2014 un import de 517 milions 
d’euros, un 25% més que en l’exercici 
anterior.

Les aportacions extraordinàries al 
Pla Universal s’han incrementat en 
un 48% si les comparem amb l’any 
2013, arribant als 140 milions d’euros. 
Un increment significatiu han suposat 
les aportacions al SEF (Sistema d’Es-
talvi Flexible) que han superat els 109 
milions d’euros reflectint aquesta xi-
fra un increment del 83% respecte a 
l’exercici anterior.

De la mateixa manera, les aportacions 
a l’Assegurança de Rendes Vitalícies 
Remunerades han superat els 109 mi-
lions d’euros, amb un increment res-
pecte a 2013 del 75%.
  
Rendibilitat del Pla Universal
La rendibilitat neta de les inversions 
van arribar al 5,8% sobre els fons mit-
jans invertits. Això permetrà traslladar 
un 5,22% als mutualistes del Pla Uni-
versal, és a dir, un 0,72% addicional al 

4,5% lliurat a compte durant el perío-
de econòmic tancat.

Aquest resultat segueix sent el reflex 
d’una gestió diligent, conservadora i 
propera de la Junta de Govern que, 
implementada pels departaments 
d’inversions, està basada en la recerca 
de rendibilitat raonable en un entorn 
de risc contingut i elevada solvència.
Des de la Mutualidad s’obté una ren-
dibilitat marcada per l’estabilitat any 
rere any davant la volatilitat d’altres 
instruments de previsió.

Millor rendibilitat 
enfront de la inflació
La rendibilitat del Pla Universal el 
2014, del 5,22%, comparada amb la 
inflació, que en aquest cas ha estat 
negativa (concretament la dada avan-
çada ha estat del -1%), llança una 
rendibilitat real (neta d’inflació) del 6, 
22%, sensiblement superior a la d’an-
teriors exercicis econòmics.

En la mateixa línia, entenem raona-
ble el lliurament a compte dels nos-
tres mutualistes d’una rendibilitat del 
4,25% per al primer trimestre de 2015.

Mutualidad de la Abogacía: Al 
tancament de 2014 la rendibilitat del 
Pla Universal se situa en el 5,22%

La Junta de Govern del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona va 
acordar  la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació jurídica 
amb pobles en vies de desen-

volupament, amb càrrec a la 
partida del 0,7 % del pressupost 
col·legial. 

L’import de la partida correspo-
nent a la convocatòria 2015 és 
de 120.280,25 euros, i el termini 
de presentació de sol·licituds 
finalitza el dia 1 d’abril de 2015 a 
les 20.00h.

Podeu consultar les Bases 
d’aquesta convocatòria i obtenir 
el formulari de sol·licitud norma-
litzat a l’adreça d’Internet www.
icab.cat i a la primera planta de 
l’ICAB (Comissió del 0,7%).

Ara ho tens més fàcil gràcies a 
l’‘Aprèn i Emprèn’ (Postgrau en 

Emprenedoria i Gestió en bufets 
d’advocats) que organitza el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona junt amb 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). A través d’aquest curs de 
formació (30 crèdits ECTS) tots els 
advocats i advocades que voleu iniciar 
una nova activitat empresarial o millo-
rar l’existent disposareu de les eines 
per aconseguir-ho.

Coneixereu els fonaments de la cul-
tura emprenedora, així com els dife-
rents models de negoci, operacions 
i màrqueting en el despatx. També 
analitzareu els punts forts i dèbils de 
generació de valor del vostre despatx 
o empresa, i un cop identificats els 
problemes elaborareu una proposta 
per a la transformació del despatx le-
gal, o per a la creació d’una nova línia 
de negoci. Durant el curs s’explicaran 
els principals conceptes relacionats 
amb la comptabilitat i les finances en 
el despatx per tal de tenir una visió 
global de tots els aspectes necessaris 
de gestió d’una empresa.

La metodologia d’aprenentatge és 
‘Blended Learning’, és a dir, la com-
binació de formació presencial amb 
formació a distància, que situa a 
l’estudiant en el centre del procés 
d’aprenentatge actiu i col·laboratiu. El 
fet de resoldre qüestions pràctiques 
aplicades a una idea pròpia d’un ne-
goci permet tenir un coneixement real 
per aplicar en una cas de veritat. De 
manera que en finalitzar el Postgrau 
tindreu les competències bàsiques 
necessàries en el context de l’empre-
nedoria i de gestió de despatxos.

La realització del curs us dóna dret a 
la pràctica real sobre el vostre propi 
pla de negoci, la cessió de despatx 
amb tots els elements necessaris per 
treballar; i la possibilitat de fer networ-
king.  Aquest és el curs que estàs bus-
cant. Aprèn i Empren per fer créixer el 
teu despatx o negoci. 

Convocatòria 
d’ajuts a projec-
tes de coopera-
ció jurídica amb 
pobles en vies de 
desenvolupament

Vols fer créixer  
el teu despatx?
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

 

Las sentencias “Botín”, “Atutxa” y el auto de 
apertura del juicio oral de Palma de Mallorca

El debate:
Uno de los fundamentos de nuestro 
sistema procesal penal es el princi-
pio acusatorio según el cual nadie 
puede ser sometido a un proceso 
penal o, in fine, a una sentencia 
condenatoria si una parte procesal 
-la acusación- excluidos los órganos 
instructor y juzgador, no lo solicita 
de forma expresa. 

Nuestro sistema procesal contempla 
tres diferentes figuras que pueden 
desempeñar el papel de acusador: el 
Ministerio Público, el acusador parti-
cular y el acusador popular. 

El debate ha surgido en el seno de 
algunos procesos mediáticos y se 

�

� centra en si, en la fase intermedia, 
la acusación popular tiene la potes-
tad, independiente de las demás 
acusaciones, para instar la apertu-
ra del juicio oral y formular su pro-
pia tesis acusatoria en solitario en 
el caso de que el Ministerio Fiscal 
y el acusador particular solicitaran 
al Juez Instructor el sobreseimiento 
general de la causa, o éstos no acu-
sen a alguno de los imputados, por 
determinadas conductas y delitos. 

La legitimación y alcance del de-
recho al ejercicio de la acción penal, 
que los artículos 125 CE y 101 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal con-
ceden al acusador popular ha sido 
objeto, recientemente, de diversos 

EL ARTÍCULO DEBATE SOBRE SI, EN LA FASE INTERMEDIA, LA ACUSACIÓN POPULAR TIENE 
LA POTESTAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DEMÁS ACUSACIONES, PARA INSTAR LA 
APERTURA DEL JUICIO ORAL. SE EXPONEN A CONTINUACIÓN LAS DISTINTAS DOCTRINAS 
QUE EL TRIBUNAL SUPREMO HA DESARROLLADO EN DOS CASOS, CON NOMBRE PROPIO, 
BOTÍN Y ATUTXA, RESPECTIVAMENTE Y, SIN SER DOCTRINA PERO SÍ DE ACTUALIDAD, 
LA POSICIÓN ADOPTADA EN EL AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL DE PALMA DE 
MALLORCA EN EL CASO NOOS. 

Emilio J. Zegrí Boada
Col·legiat núm. 10.147
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pronunciamientos de nuestros órga-
nos judiciales. 

Las resoluciones judiciales de mayor 
repercusión social al respecto han 
sido: a) la Sentencia del Tribunal 
Supremo nº 1045/2007 conocida 
como “Doctrina Botín”; b) La poste-
rior Sentencia del T.S. nº 54/2008 
conocida como “Doctrina Atutxa” y 
c) El Auto de Apertura de Juicio Oral 
dictado por el Juzgado de Instrucci-
ón de Palma de Mallorca, contra la 
esposa del Sr. Undargarín, por deli-
to fiscal. Ésta última resolución no 
constituye jurisprudencia, pero, ha 
suscitado gran interés por las per-
sonas a las que afecta y porque el 
instructor ha debido establecer su 
criterio en el Auto de Apertura del 
Juicio a la luz de las dos interpreta-
ciones antes comentadas, emana-
das del Tribunal Supremo.

Sentencia “Caso Botín”:
La “Doctrina Botín” se desarrolló en 
relación al procedimiento penal se-
guido contra un ciudadano en el que 
el Tribunal Supremo, confirmando el 
Auto de 20 de diciembre de 2006 
de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, decretó el sobreseimi-
ento de la causa, a pesar de que la 
acción popular presentó acusación, 
teniendo en cuenta que el Ministe-
rio Fiscal y la acusación particular 
habían solicitado el sobreseimiento, 
todo ello según lo dispuesto en el 
art. 782 de la LECrim. 

El Tribunal Supremo, respondió a 
las argumentaciones en contra de 
las acusaciones populares que: “La 
Constitución de 1978, en su art. 125, 
elevó el ejercicio de la acusación po-
pular en el proceso penal a la cate-
goría de derecho constitucional, pero 
sin otorgarle la condición de derecho 
fundamental. La expresión derechos 
fundamentales es aplicable a los re-
conocidos en el Capitulo Segundo 
del Título I únicos que gozan de la 
protección especial del recurso de 
amparo”

Afirmó entonces el T.S. “la razón 
de ser de la acción popular en nu-
estro ordenamiento jurídico sería 
la participación ciudadana en la 

administración de justicia que es 
una manifestación del principio 
democrático”.
 
El Tribunal Supremo añade que la 
Constitución no exige una igualdad 
absoluta entre el Ministerio Fiscal 
y la acusación popular ya que so-
lamente el Ministerio Fiscal, como 
órgano, es parte esencial de todo 
proceso penal, necesario para cum-
plir con las funciones que requiere 
un proceso público con todas las 
garantías. 

El alto tribunal, de forma contun-
dente añade: “El reconocimiento 
de derechos a la acción popular 
para que actúe junto al Fiscal y a 
la acusación particular implica un 
refuerzo de la parte acusadora que 
necesariamente implica una limi-
tación del derecho de defensa que 
es, indudablemente, un derecho 
fundamental”.

El Tribunal Supremo, en el “caso 
Botín”, realizando además una inter-
pretación literal del art. 782 LECrim 
concluye: “la exclusión de la acción 
popular en el art. 782 LECrim es 
una decisión consciente del Legis-
lador, no es meramente arbitraria, 
tiene una justificación plausible 
desde el punto de vista constitucio-
nal, es razonable en lo concernien-
te a la organización del proceso y al 
principio de celeridad y equilibra la 
relación entre derecho de defensa 
y la multiplicidad de acusaciones.”

Sentencia “caso Atutxa”:
Sin embargo, meses más tarde, 
el propio Tribunal Supremo, dic-
tó la Sentencia nº 54/2008 “Caso 
Atutxa” en la que difuminó los ar-
gumentos esgrimidos en el “Caso 
Botín”.

El T.S., en el “Caso Atutxa”, cam-
bió la base y la premisa del  debate 
objeto de la Sentencia 1045/2007, 
“Caso Botín”.  

De una interpretación literal del 
artículo 782 LECrim y de una in-
terpretación garantista del derecho 
de defensa ligado a la igualdad de 
armas entre el acusado y la multi-
plicidad de acusaciones, el T.S. pa-
sa a realizar una interpretación en 
base al “interés tutelado”, al carác-
ter del bien jurídico protegido en el 
caso concreto. 

El argumento central es que cuando 
se insta un procedimiento penal en 
defensa de un bien jurídico indivi-
dual en el que se ha personado la 
acusación particular en defensa del 
interés particular lesionado y ésta 
acusación, conjuntamente con el 
Ministerio Fiscal, no solicita la aper-
tura del juicio oral, la acusación po-
pular no puede actuar en solitario. 

Podría pensarse, así, que en el delito 
contra la hacienda pública enjuicia-
do en el “Caso Botín”, se considera-
ba estar ante un interés individual, 
el patrimonio del Estado, al ser de-
fendido por la acusación particular, 
la Abogacía del Estado, que decidió 
no acusar y no solicitar la apertura 
del juicio oral.  

En cambio, cuando el bien jurídico 
que se quiere proteger es “supra-
individual” - como en delito de de-
sobediencia a la autoridad judicial 
objeto de enjuiciamiento en el “Caso 
Atutxa” -  no puede haber acusación 
particular porque no existe un per-
judicado concreto e individualizable. 
En estos casos, concluye el T.S, si  
el Ministerio Fiscal no solicita la 
apertura del juicio oral, la acusación 
popular está legitimada para actuar 
en solitario dado que está protegi-
endo un interés colectivo y social. 

Estos criterios divergentes 
y hasta aparentemente 
contradictorios, no son 
sino hitos de un camino, 
todavía incipiente, hacia 
una interpretación 
jurisprudencial o 
normativa de los 
requisitos de la 
legitimación de la 
acusación popular 
para ejercer la acusación 
penal en solitario
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no participa de su interpretación 
restrictiva para la acusación  po-
pular y refleja, como argumento de 
autoridad en apoyo de tal discre-
pancia, el contenido de los numero-
sos y razonados votos particulares 
adjuntos a la resolución, concluyen-
do, además, en que se trata de una 
sola sentencia.   

A continuación, la resolución del 
Juzgado de Instrucción, comenta 
que el supuesto factico ante el que 
se encuentra no es idéntico ya que 
en el “Caso Botín” el Ministerio Fis-
cal y la Abogacía del Estado pedían 
el sobreseimiento total o general de 
la causa, mientras que en el “Caso 
Noos”, ambas acusaciones, pública 
y particular, acusan por delito fiscal 
aunque soliciten respecto de una 
imputada el Sobreseimiento parci-
al. Refleja que en el “Caso Noos”, 
Fiscal y Abogacía del Estado solo 
difieren con la postura de la acu-
sación popular, no en cuanto a la 
existencia de delito sino solamen-
te en la extensión subjetiva de la 
imputación.

Añade, además, que la doctrina 
“Botín” ha sido matizada por el 
propio Tribunal Supremo en la Sen-
tencia “Atutxa” y que tal divergencia 
proviene de que en ambas resolu-
ciones, como en la suya, el Tribu-
nal está ante supuestos de hecho 
diferentes.

Afirma, a continuación, que la doc-
trina emanada de ambas senten-
cias del Tribunal Supremo abunda 
en que solo la confluencia entre la 
ausencia de interés social y la con-
currencia de un interés particular, 
avalarían la exclusión de la acción 
popular. 

Para el Instructor de Palma, los su-
puestos específicos en que no re-
sulta aplicable la doctrina “Botín” 
son, en atención a lo dispuesto en 
la doctrina “Atutxa”, aquellos que: 
a) se deriven de la propia natura-
leza del delito a enjuiciar y, b) en-
cuentren su fundamento en la fal-
ta de personación de la acusación 
particular.

�

Continúa el Juzgado preguntándose 
si los delitos contra la hacienda pú-
blica afectan a bienes jurídicos de 
titularidad colectiva de naturaleza 
difusa, o de carácter metaindividual. 
La respuesta para el Juez de Palma 
es que lo son y que el delito fiscal, 
aunque lo persiga un acusador par-
ticular como el Abogado del Estado, 
no lesiona un bien jurídico individu-
al, sino un bien jurídico colectivo.

Siguiendo el razonamiento de la 
Sentencia del TS “Caso Atutxa”, con-
cluye por tanto el instructor, en que 
tratándose de un bien de titularidad 
colectiva, en su caso las acusaciones 
populares están legitimadas para  
postular la apertura del Juicio Oral, 
sin necesidad de apoyo de las acusa-
ciones pública y particular.

Conclusión:
Estos criterios divergentes y hasta 
aparentemente contradictorios, no 
son sino hitos de un camino, todavía 
incipiente, hacía una interpretación 
jurisprudencial o normativa de los 
requisitos de la legitimación de la 
acusación popular para ejercer la 
acusación penal en solitario.

Claro está que en este camino, mi-
entras se van asentando criterios 
jurídicos a través de la controver-
sia, al producirse en el foro penal, 
los ciudadanos -sean víctimas o 
imputados -son los sujetos del ex-
perimento y van sufriendo avatares 
de distinto signo en el contexto del 
contraste de pareceres que culmi-
nará solo con la decisión que adopte 
la última instancia del proceso.

Algo parecido ocurrió, hace pocos 
años, con la prescripción penal, 
cuyo criterio sobre la interrupción 
modificaron dos conocidas Senten-
cias, la segunda dictada en el caso 
de “los Albertos”.  La polémica juris-
prudencial tuvo que ser zanjada en 
sede legislativa, mediante la última 
reforma del Código Penal.

Es más que probable, pues, que la 
cuestión que contemplamos hoy 
también la resuelva la reforma en 
trámite de la LECrim. 

A tal respecto, el Tribunal Supre-
mo señala: “Tratándose de delitos 
que afectan a bienes de titularidad 
colectiva, de naturaleza difusa o de 
carácter metaindividual, es enten-
dible que el criterio del Ministerio 
Fiscal pueda no ser compartido por 
cualquier persona física o jurídica 
que esté dispuesta a accionar en 
nombre de una visión de los inte-
reses sociales que no tiene por qué 
monopolizar el Ministerio Público”, 
entendiendo, así, que “El delito de 
desobediencia por el que se acusó 
carece, por definición, de un per-
judicado concreto susceptible de 
ejercer la acusación particular. Tra-
ducción obligada de la naturaleza 
del bien jurídico tutelado por el art. 
401 del CP es que el Fiscal no puede 
monopolizar el ejercicio de la acción 
pública que nace de la comisión de 
aquel delito. De ahí la importancia 
de que, ante esa clase de delitos, la 
acción popular no conozca, en el ju-
icio de acusación, restricciones que 
no encuentran respaldo en ningún 
precepto legal” 

Aconsejo la lectura de los votos par-
ticulares, discrepantes de ambas re-
soluciones, votos de calado redacta-
dos por muchos e ilustres juristas, 
todos ellos Magistrados del Tribunal 
Supremo, quienes opinaron -respec-
tivamente- contra ambas resolucio-
nes. Las dos Sentencias de nuestro 
más alto tribunal fueron decididas 
por mayoría; no por unanimidad.

Auto de apertura del Juicio Oral, 
“Caso Noos”:
El Auto de apertura del Juicio Oral 
del Juzgado de Instrucción de Pal-
ma de Mallorca, no puede ser repu-
tado como jurisprudencia; pero por 
razones obvias ha suscitado gran 
interés. 

Aborda el contenido de la LOPJ y LE-
Crim, para concluir en que no con-
tienen ninguna merma para que la 
acusación popular inste el proceso, 
ni deba considerársela subordinada 
al resto de las acusaciones.

El Auto analiza el contenido de la 
Sentencia “Botín”, expresando que 
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Canvi de paradigma en les marques 
espanyoles: la fi dels registres de cobertura

E
l Tribunal Suprem, 
en la seva sentèn-
cia núm. 520/2014, 
de 14 d’octubre del 
2014,  modif ica la 
seva línea jurispru-

dencial en matèria de marques i 
acull els principis comunitaris.

A) La doctrina tradicional espa-
nyola que la sentència deroga
Com si d’un bé material es tractés, 
la nostra jurisprudència i bona part 
de la doctrina venien preconitzant 
l’aplicació a les marques espanyo-
les del principi «qui iure suo utitur, 
menime laedit», de manera que 
l’ús d’una marca realitzat pel seu 
titular havia de considerar-se ús le-
gítim i no lesiu respecte de tercers.

Aquest principi no cedia ni tan 
sols davant de la màxima «sic 
utera tuo ut alienam non laedas» 
(utilitza els teus béns de manera 

�

� que no causis dany als béns ali-
ens). És a dir, qui venia fent servir 
una marca espanyola registrada de 
la qual era titular no podia ser con-
siderat infractor de la marca d’un 
tercer, encara que aquesta última 
fos una marca anterior. Per tant, 
el titular d’una marca anterior no-
més podia atacar l’ús d’una mar-
ca posterior espanyola si obtenia 
amb caràcter previ o simultani la 
declaració judicial de nul·litat del 
registre posterior.

Exponents d’aquesta doctrina del 
Tribunal Suprem (Sala Civil, Secció 
1a) cal trobar-los, entre altres, en les 
sentències núm. 717/2006, de 7 de 
juliol de 2006, i núm. 1230/2009, 
de 15 de gener del 2009.

El fonament legal a què s’acollia 
aquesta doctrina resideix en l’arti-
cle 34 de la vigent Llei de Marques 
17/2001 (en endavant, «LM»), ins-

GIR RADICAL EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE ELS EFECTES DEL 
REGISTRE DE MARCA ESPANYOLA. L’ARTICLE FA UNA ANÀLISI DE LA DOCTRINA 
TRADICIONAL ESPANYOLA I EL CANVI QUE COMPORTA AQUESTA RESOLUCIÓ DE L’ALT 
TRIBUNAL EN ACOLLIR EL PRINCIPI DE PROTECCIÓ UNIFORME QUE IMPERA A LA UNIÓ 
EUROPEA EN MATÈRIA DE MARQUES.

David Pellisé Urquiza
Col·legiat núm. 16.686
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pirat en l’article 30 de la prede-
cessora Llei de Marques de1988. 
Aquest article 34 porta per títol 
“Drets conferits per la marca”, i 
reconeix al titular de la marca es-
panyola registrada una sèrie de fa-
cultats que conformen el que s’ha 
vingut a designar dret positiu d’ús 
o «ius utendi», en contraposició al 
dret de exclusió o «ius prohibendi».

També és adduïa, per fonamentar 
la oposabilitat d’un registre espa-
nyol posterior enfront de l’acció 
per violació de marca exercitada 
pel titular d’un registre anterior, 
que la LM no conté una norma 
a l’estil de l’ar ticle 55 de la Llei 
11/1986 de patents o de l ’ar ti-
cle 51.2 Llei 20/2003 de disseny  
industrial, segons la qual el regis-
tre no podrà ser invocat per eximir 
el seu titular de respondre davant 
les accions dirigides contra ell per 
violació de drets de propietat intel-
lectual o industrial que tinguin una 
data de prioritat anterior.

B) El dret comunitari
Aquest dret positiu d’ús era una 
extravagància espanyola que no 
trobava parangó en l’ordenament 
comunitari. Ans al contrari, el Dret 
de marques és un dret molt har-
monitzat pel legislador comunitari. 
El principi de protecció uniforme 
ja va ser introduït per la Directiva 
89/104/CEE, i després confirmat 
per la vigent Directiva 2008/95/
CE. Aquestes directives coincidei-
xen en imposar una uniformitza-
ció en l’abast de protecció de les 
marques, cenyit al dret d’exclusió 
o «ius prohibendi», sense la menor 
al·lusió a un suposat dret positiu 
d’ús o «ius utendi».

La mateixa Carta dels Drets Fo-
namentals de la Unió Europea, de 
2010, en regular el “Dret a la pro-
pietat” en el seu article 17, ja dei-
xa clar que el dret d’ús només es 
reconeix respecte dels béns mate-
rials, però no de la propietat intel-
lectual (que engloba les marques).

En definitiva, el dret a utilitzar un 
signe distintiu, registrat o no, ha 
de connectar-se amb el principi de 

llibertat d’empresa que reconeix 
l’article 16 de la referida Carta eu-
ropea, igual que l’article 38 de la 
nostra Constitució, de manera que 
s’haurà d’exercir dins dels límits i 
condicionants legals aplicables.

C) El desafiament a la doctrina tra-
dicional espanyola i la Sentència 
TS de 24.10.2014 (Cas DENSO)
La demanda tractava de fer valer 
uns drets de marca DENSO prote-
gida a Espanya des de 1935 a favor 
d’una empresa alemanya davant 
del seu antic representant espa-
nyol, qui havia registrat pel seu 
compte la mateixa marca DENSO 
el 1944. Les dues parts van fina-
litzar les seves relacions en 2009, 
pretenent el representant espanyol 
seguir utilitzant la marca DENSO 
de manera paral·lela i independent 
a la companyia alemanya.

En la demanda es van exercitar en 
nom de la firma alemanya accions 
per violació de la marca DENSO 
de 1935 contra el seu antic repre-
sentant espanyol, sense plantejar 
prèvia ni simultàniament la nul·litat 
de la marca espanyola de 1944 del 
demandat. 

En efecte, de conformitat amb la 
doctrina del Tribunal Suprem so-
bre accions de nul·litat marcaria, 
el registre de la posterior marca 
espanyola de 1944 era inatacable 
(prescripció d’accions, etc.).

Després de veure desestimada la 
demanda en primera instància i 
en apel·lació per l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona en rigorosa 
aplicació de la exposada doctrina 
jurisprudencial, es va plantejar un 
únic motiu de cassació, a l’empara 
de l’article 477.2.3ª LEC (per exis-
tència d’interès cassacional): la re-
visió de la tradicional doctrina que 
permetia al titular d’una marca 
posterior esgrimir el registre com 
a defensa o cobertura enfront de 
l’acció per violació d’una marca 
anterior.

Entre la bateria d’arguments plan-
tejats en suport del recurs cassa-
cional cal destacar el tracte dis-
criminatori que deriva de la doc-
trina tradicional per al titular de 
la marca espanyola respecte del 
titular de la marca comunitària, ja 
que aquest últim pot fer valer el 
seu excloent dret marcari front al 
titular d’una marca posterior sense 
necessitat d’obtenir la declaració 
de nul·litat del registre posterior 
(com així va confirmar el Tribu-
nal de Justícia Unió Europea en la 
seva sentència de 21.02.2013, As-
sumpte C-561/11).

Amb la seva sentència de 24 d’oc-
tubre de 2014, el Tribunal Suprem 
ha acollit finalment el principi de 
protecció uniforme que impera 
a la UE en matèria de marques. 
Amb això, els registres de marca 
espanyols han deixat de donar co-
bertura per defensar-se davant les 
accions per violació d’una marca 
anterior.

Un argument esgrimit al 
recurs va ser el tracte 
discriminatori que 
deriva de la doctrina 
tradicional per al titular 
de la marca espanyola 
respecte del titular de 
la marca comunitària, ja 
que aquest últim pot fer 
valer el seu excloent dret 
marcari front al titular 
d’una marca posterior 
sense necessitat 
d’obtenir la declaració 
de nul·litat del registre 
posterior
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L’execució de sentències de conflicte 
col·lectiu: una reforma necessària

L
a Llei 36/2011, de 
10 d’octubre, regu-
ladora de la jurisdic-
ció social -LRJS- ha 
comportat la intro-
ducció en el procés 

laboral de canvis importants: ha 
ampliat l’àmbit competencial dels 
òrgans jurisdiccionals de l’ordre 
social, ha tingut en compte i ha 
incorporat en el procés l’ús de les 
noves tecnologies i ha modernitzat 
un seguit d’institucions processals 
que milloren sensiblement tant el 
dret a la defensa com el de la tu-
tela judicial efectiva de les parts. 
No obstant, cal dir que no totes 
les novetats són mèrit del legis-
lador atès que la LRJS ha integrat 
molts criteris hermenèutics de la 
jurisprudència ordinària i constitu-
cional sobre procés laboral.

Una d’aquestes innovacions ha es-
tat la introducció de la modalitat 
executiva de sentències de con-
flicte col·lectiu (ar t. 247 LRJS). 

�

Val a dir que aquesta concreta re-
forma clamava al cel des de feia 
molts anys. Resulta que la Llei de 
Procediment Laboral -LPL- contenia 
-des del text refós de l’any 1966- un 
procés especial declaratiu de con-
flicte col·lectiu en qual es disposava 
expressament que la sentència seria 
executiva des del moment en què 
es dictés. Paradoxalment, malgrat 
aquesta previsió de la LPL, la reali-
tat era que aquestes sentències no 
tenien pràcticament mai caràcter 
executiu. D’una banda, la doctrina 
del Tribunal Suprem argumentava 
que …la sentencia colectiva es nor-
malmente de carácter declarativo 
que, como tal, no admite la ejecuci-
ón, pues solo las sentencias de con-
dena firmes pueden ser objeto de 
esta… (STS 11-10-11, RJ 2011\3350). 

D’altra banda, la LPL no va con-
templar mai una modalitat proces-
sal executiva específica que con-
tingués les regles per a executar 
les sentències de condemna de 
conflicte col·lectiu. Per tant, mal-
grat algun cas excepcional, forçat 
per la jurisprudència constituci-
onal, en poques ocasions es van 
executar sentències de conflicte 
col·lectiu, la qual cosa obligava als 
treballadors que integraven el col-
lectiu laboral beneficiat per la sen-
tència de condemna a interposar 
un nou litigi de caràcter individual 
o plural i en el qual, malgrat l’efec-
te de cosa jutjada de la sentència 
col·lectiva, s’hi havia d’inver tir 
novament temps i diners. Aques-
ta lamentable realitat va condu-
ir una bona part de la doctrina i 
dels mateixos operadors jurídics a 
qüestionar-se seriosament el man-
teniment d’un procés especial de-
claratiu tan inútil. 

LA REFORMA DE LA JURISDICCIÓ LABORAL DE 2011 VA INTRODUIR LA POSSIBILITAT 
D’EXECUTAR LES SENTÈNCIES DE CONFLICTES QUE SÓN SUSCEPTIBLES DE CONCRECIÓ 
INDIVIDUAL, EN ELS CASOS I AMB ELS REQUISITS QUE L’AUTOR SENYALA A CONTINUACIÓ.

Jaume González Calvet      
Magistrat del Jutjat Social 30,  
especial d’execucions, de Barcelona

ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

30  MARÇ 2015  MÓN JURÍDIC  



No obstant això, davant d’aquest 
panorama desolador, el Tribunal 
Constitucional havia sostingut a 
propòsit de les sentències dic-
tades en processos de conflicte 
col·lectiu que: ... la ejecución de 
sentencias en sus propios térmi-
nos forma parte del derecho fun-
damental a la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales, ya que en caso 
contrario las decisiones judiciales 
y los derechos que en las mismas 
se reconocen o declaran no serían 
otra cosa que meras declaraciones 
de intenciones sin alcance práctico 
ni efectividad alguna. […] La dene-
gación de la ejecución de una sen-
tencia que incluye un inequívoco 
pronunciamiento de condena care-
ce de justificación y ha de conside-
rarse contraria, en consecuencia, 
al derecho a la ejecución protegido 
por el art. 24.1 CE  (STC 92/1988, 
de 23 de maig). Igualment, la ju-
risprudència constitucional havia 
mantingut que en aquesta moda-
litat processal era possible sol-
licitar un pronunciament judicial 
no tan sols declaratiu sinó també 
de condemna, àdhuc en els casos 
en què les obligacions de fer eren 
de caràcter genèric i indivisible, 
com era el cas concret de la pe-
tició de condemna a una empresa 
per tal que mantingués el servei 
d’economat pels treballadors amb 
les mateixes condicions existents 
abans del seu tancament (STC 
178/1996). 

En definitiva, el dilema que va ha-
ver d’afrontar el legislador del 2011 
va ser entre suprimir una modalitat 
processal declarativa inoperant o 
potenciar-la i fer possible que les 
sentències de condemna dictades 
en conflictes col·lectius fossin ex-
pressament executables, establint 
a tal efecte les regles processals 
específiques que calguessin per 
fer viable aquest objectiu. El legis-
lador va decantar-se per la segona 
de les opcions i va regular aquesta 
nova modalitat executiva en un nou 
i extens precepte: l’art. 247 LRJS. 
En realitat, aquest nou article úni-
cament preveu l’execució d’un tipus 
de sentència de conflicte col·lectiu: 
la de condemna col·lectiva que és 

susceptible de concreció individu-
al, és a dir, la que es pot concretar 
treballador per treballador. I encara 
que aquesta és la modalitat majori-
tària de les sentències col·lectives, 
convé recordar que hi ha altres 
sentències igualment col·lectives 
que no seran executables mitjan-
çant aquesta modalitat com són les 
merament declaratives, que en cap 
cas són executables segons l’art. 
521 LEC, o aquelles altres sentènci-
es col·lectives amb pronunciaments 
de condemna de caràcter indivisi-
ble - p.e. manteniment del serveis 
d’economat laboral o d’un transport 
col·lectiu pels treballadors-, supò-
sits que s’hauran d’executar per la 
modalitat executiva comuna de l’art. 
241 LRJS -quan es tractin d’obligaci-
ons de fer- o de l’execució dinerària 
dels arts. 248-277 LRJS -quan es 
tractin d’obligacions pecuniàries.

El procediment d’execució de sen-
tències col·lectives de condemna 
susceptibles de concreció indivi-
dual de l’art. 247 tan sols es pot 
demanar a nivell d’empresa o en 
un àmbit inferior a aquesta i la le-
gitimació activa per la part social 
recau únicament en sindicats i re-
presentants unitaris dels treballa-
dors. A més, s’exigeix a aquests 
subjectes col·lectius legitimats que 
estiguin expressament apoderats 
pels treballadors beneficiaris de la 
sentència que volen executar, apo-
derament que -cal recordar-ho- no 
s’exigeix per a demandar en el pro-
cés declaratiu. En cap cas es pre-
veu la possibilitat que un treballa-
dor de forma individual o plural pu-

gui instar l’execució de la sentència 
col·lectiva, tot i que se li reconeix 
expressament el dret a promoure, 
com fins ara, un procediment indi-
vidual en base al dret reconegut a 
la sentència col·lectiva. 

Una particularitat a destacar de la 
nova modalitat executiva és que so-
vint es pot donar la circumstància 
que ni la part executant ni la part 
executada hagin estat part en el 
procés declaratiu. Són els casos 
d’execució de sentències dictades 
en conflictes col·lectius sectorials, 
en els quals només ostenten legiti-
mació en el procés de cognició al-
gunes organitzacions sindicals -en 
funció de la seva representativitat- 
i les associacions patronals repre-
sentatives; en canvi, l’execució la 
poden instar els representants uni-
taris dels treballadors de l’empresa 
executada, els quals no podran ser 
mai part en el procés declaratiu. De 
la mateixa forma, ens trobarem una 
part executada -l’empresa- que mai 
no podrà ser directament part en 
un procés declaratiu d’àmbit sec-
torial, però que, no obstant, osten-
ta legitimació passiva en el procés 
executiu. Cal dir que aquesta even-
tualitat processal, que és novetat 
en el procés social, des de fa anys 
està prevista tant en el procés civil 
com en el contenciós-administratiu. 

L’execució de sentències de conflic-
te col·lectiu que són de condemna 
i susceptibles d’execució individual 
ha començat a ser un fenomen nor-
mal i corrent a la jurisdicció social. 
I encara que és cert que la tramita-
ció processal -en la qual el secretari 
judicial hi té un paper rellevant- és 
certament complexa i carregosa 
pels òrgans jurisdiccionals, no és 
menys cert que s’han acomplert 
satisfactòriament els objectius del 
legislador: estalviar a treballadors i 
empresaris multitud de plets indivi-
duals, normalment d’escassa quan-
tia, que sorgien en riuada després 
d’una sentència ferma de conflicte 
col·lectiu, fet que havia contribuït a 
col·lapsar una mica més els jutjats 
socials. Sembla que, per una vega-
da, s’ha tingut en compte l’interès 
del justiciable. 

La tramitació processal 
de l’execució de 
sentències de conflicte 
col·lectiu que són 
de condemna i 
susceptibles d’execució 
individual és complexa 
i carregosa pels òrgans 
jurisdiccionals
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Pioners en l’eradicació  
de l’homofòbia i la transfòbia 

E
l  18 d ’octubre de 
2014 va entrar en vi-
gor la Llei 11/2014,  
de l  10 d ’octubre, 
per a garantir els 
drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
Juntament amb la Llei 2/2014, de 
14 d’abril, per a la igualtat de trac-
te i la no discriminació de lesbia-
nes gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals a Galícia, són els dos 
únics texts legislatius que donen 
un marc per garantir l’eradicació 
de la discriminació de les perso-
nes per raó de la seva orientació 
sexual i pel seu gènere. No obs-
tant, el text català té una visió in-
tegral i transversal en la matèria, 
amb els límits de les competènci-
es de la Generalitat.

La Llei atén el mandat d’eliminació 
de discriminacions de l’article 40 
de l’Estatut de Catalunya i manté 
la línia seguida per Lleis prèvies 

�

i també de la Unió Europea, com 
ara la Resolució del 4 de febrer de 
2014, sobre el full de ruta de la UE 
contra l’homofòbia i la discrimina-
ció per motius d’orientació sexual 
i identitat de gènere.

Les previsions de la norma par-
teixen d’una clàusula general an-
tidiscriminatòria, ja que “El dret a 
la no-discriminació ha d’ésser un 
principi informador de l’ordena-
ment jurídic català, de l’actuació 
administrativa i de la pràctica judi-
cial, afegint que aquest dret vincu-
la tant els poders públics com els 
particulars” (art. 5.2), evitant així 
qualsevol mena de dubte al respec-
te, restant clar que el conjunt de 
previsions s’adrecen també a les 
persones transgènere i intersexu-
als.  Pel que fa als poders públics, 
la llei preveu un deure d’interven-
ció davant qualsevol coneixement 
d’eventuals discriminacions, la for-
mació i sensibilització que reque-
reixen els operadors públics i pri-
vats, un servei d’atenció integral i 
la creació d’un Òrgan coordinador 
de les polítiques LGTB, a fi i efecte 
d’evitar discriminacions.

La Llei centra la seva intervenció 
en l’educació, universitats, cultura, 
lleure i esport, mitjans de comuni-
cació, salut, acció social, ordre pú-
blic i privació de llibertat, mercat 
de treball i família. Es preveu per 
a cadascun dels àmbits esmen-
tats una garantia programàtica 
que tant en sectors públics, com 
privats, sigui respectat el principi 
de no-discriminació per orientació 
sexual, identitat de gènere o ex-
pressió de gènere, configurant, tot 
seguit, al títol IV de la Llei els me-
canismes per tal de fer efectiva la 

LA NOVA LLEI 11/2014, DE 10 D’OCTUBRE, TÉ UN CARÀCTER INNOVADOR I TRANSVERSAL 
I PRETÉN ERADICAR LA DISCRIMINACIÓ DE PERSONES GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES 
I INTERSEXUALS, MITJANÇANT MESURES DE FOMENT I SANCIONATÒRIES, TOT IMPLICANT 
EL CONJUNT DE PODERS PÚBLICS CATALANS.

Ricardo de la Rosa Fernández
Col·legiat núm. 21.964

ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA
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finalitat normativa.  A tal efecte, 
actualment és el Departament de 
Benestar Social i Família l’òrgan 
competent en la tramitació dels 
expedients administratius en ma-
tèria d’infraccions i sancions que 
també s’hi configuren. 

Apareixen diverses innovacions le-
gals a través d’aquesta Llei, que in-
cideixen en altres àmbits de l’orde-
nament, anant més enllà de l’àmbit 
administratiu. Així, per exemple, 
la Llei entra en l’esfera del Dret 
processal, quan estableix que “La 
tutela judicial i administrativa da-
vant les conculcacions del dret a 
la igualtat de les persones LGBTI 
ha de comprendre, segons el cas, 
l’adopció de totes les mesures ne-
cessàries adreçades al cessament 
immediat  de la  d iscr iminació, 
l’adopció de mesures cautelars, la 
prevenció de violacions imminents 
o ulteriors, la indemnització dels 
danys i perjudicis causats i el res-
tabliment de la persona perjudica-
da en el ple exercici del seu dret” 
(art.24), o bé reconeixent el dret a 
l’assistència jurídica gratuïta per a 
persones discriminades segons la 
Llei (art. 29).   Però la Llei també 
incideix en matèria civil, en relació 
a una qüestió que resulta discutida 
per molts juristes, quan determina 
que “Són nuls de ple dret les dis-
posicions, els actes o les clàusules 
dels negocis jurídics que constitu-
eixen o causen discriminació per 
raó d’orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere, 
i poden donar lloc a responsabili-
tats d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent” (art. 28).

El catàleg d’infraccions adminis-
tratives tipificades engloba tots els 
àmbits de la vida de les persones, 
establint infraccions lleus (fer ús 
d’expressions vexatòries que inci-
tin la violència contra persones, 
llurs famílies, tant per particulars, 
mitjans de comunicació o bé dur a 
terme actes que suposin aïllament, 
rebuig o menyspreu públic, notori 
i explícit de persones), greus (per 
fer ús d’expressions vexatòries 
discriminatòries reiterades i in-
tencionades,  malmetre o destruir 

objectes o propietats de persones 
o de llurs famílies, per impedir a 
una persona, d’una manera inten-
cionada, la realització d’un tràmit 
o l’accés a un servei públic o es-
tabliment obert al públic, o bé per 
emetre intencionadament i reite-
radament expressions vexatòries 
que incitin a la violència i tinguin 
connotacions homofòbiques, bifò-
biques o transfòbiques en els mit-
jans de comunicació, en discursos 
o en intervencions públiques) i 
molt greus (per causa d’assetja-
ment o el comportament agressiu 
cap a persones o llurs famí lies, 
per convocar espectacles públics 
o activitats recreatives que tinguin 
com a objecte la incitació a l’odi  
per causa de l’orientació sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de 
gènere),  fent palès que davant ca-
sos de discriminació múltiple i de 
victimització secundària, el grau 
de la infracció es veurà incremen-
tat.  Les infraccions tipificades de 
lleus prescriuen al cap de sis me-
sos; les tipificades de greus, al cap 
de dotze mesos; i les tipificades de 
molt greus, al cap de divuit mesos.

Les sancions aplicables es con-
templen des de la multa per una 
quantia equivalent a l’import de 
l’indicador de renda de suficièn-
cia de Catalunya corresponent a 
un període d’entre tres mesos i un 
dia i deu mesos, la prohibició de 
rebre ajuts o subvencions públics 
per un període d’un a cinc anys, o 
bé la prohibició de contractar amb 
l’Administració de la Generalitat, 

els seus organismes autònoms i 
els seus ens públics per un perío-
de d’un i tres anys.  El termini de 
prescripció de les sancions impo-
sades serà de tres mesos si són 
lleus, al cap de sis mesos si són 
greus i al cap de dotze mesos si 
són molt greus.

Els responsables de les infracci-
ons seran les persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, 
que puguin incórrer en els supò-
sits sancionables, establint-se un 
principi de solidaritat quan hi ha-
gi diversos responsables i no si-
gui possible determinar el grau de 
participació de cadascun en la co-
missió de la infracció.

El procediment aplicable serà l’es-
tablert pel Decret 278/1993, de 9 
de novembre, sobre el procediment 
sancionador en l’àmbit administra-
tiu de la Generalitat de Catalunya, 
en tant no s’aprovi un procediment 
propi per a l’aplicació de la Llei. 
Apareixen dues qüestions impor-
tants que cal tenir present: la pri-
mera, que la possibilitat d’exercir 
els drets i accions derivats de la 
Llei no només la tindrà la persona 
interessada i, per tant, afectada, 
sinó també les associacions i orga-
nitzacions legalment constituïdes 
que tinguin entre llurs finalitats la 
defensa i la promoció dels drets 
humans, veient-se aplicada aquesta 
legitimació també pels àmbits judi-
cials, segons determina l’article 25.

La segona i més important de les 
qüestions la trobem a l’article 30, 
amb  una innovació en l’àmbit ad-
ministratiu ( ja aplicat en àmbit 
processal laboral des les Lleis 51 y 
62/2003), segons el qual s’inver-
teix la càrrega de la prova, de ma-
nera que la persona demandada o 
contra qui s’adreci la corresponent 
denúncia haurà d’acreditar de ma-
nera objectiva i raonable que la 
seva conducta no ha estat discri-
minatòria. Això ha comportat una 
multitud de crítiques en aquest 
cas, si bé la pràctica prèvia en la 
jurisdicció social ha estat una bo-
na eina per a la lluita contra la dis-
criminació en el món laboral. 

Les manifestacions 
o difusió per mitjans 
de comunicació o 
la comercialització 
de materials que 
condueixin a la 
discriminació del 
col·lectiu LGTB 
resten clarament fora 
de la llei a Catalunya
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“A La Fageda cadascú  
pot evolucionar en el seu lloc de 
treball, agafant més autonomia  
i també més responsabilitats”

OPINIÓ 
PARLEM AMB...CRISTÓBAL COLON



La Fageda va ser creada l’any 1982 a iniciativa 
d’un grup de professionals de l’Hospital 
Psiquiàtric de Salt (Girona) per tal d’integrar i 
donar valor a la feina realitzada per discapacitats 
mentals. Com va sorgir aquesta idea? 
La Fageda sorgeix des de la convicció que el 
treball, un treball real i digne, és una mitjà 
extraordinari de rehabilitació i de creació 
d’autoestima per a les persones que pateixen una 
malaltia mental. De molt jove, després d’aprendre 
l’ofici de sastre i de muntar una sastreria, vaig 
decidir anar a treballar com a mosso de manicomi 
a l’hospital psiquiàtric de Saragossa.
 
Cal entendre com era el món manicomial a 
principis dels anys 70 del segle passat. Es tractava 
d’estructures confinatòries, amb cel·les de càstig, 
patis tancats, amuntegament i misèria. Els 
“manicomis” eren com cementiris vivents on veies 
deambulant cossos vius que havien perdut la seva 
ànima.
 
Durant 10 anys vaig treballar a diferents hospitals 
i institucions psiquiàtriques, amb la intenció 
d’arrencar aquestes persones de la passivitat i 
de la monotonia del pati del manicomi. Estant 
al psiquiàtric de Salt, amb uns companys vam 
decidir muntar tallers de laborteràpia dins el 
mateix recinte de l’hospital, on confeccionàvem 
bosses, cendrers... Però ben aviat ens vam adonar 
que aquelles manualitats no satisfeien ningú, es 
quedaven apilades en una habitació, era un “fem 
veure que treballem”. Havíem de crear una empresa 
de debò i amb la nostra feina mirar de satisfer 
alguna necessitat del mercat i guanyar-nos el sou. 
Així neix La Fageda.

Es van basar en algun model o experiència 
en algun altre país? Perquè es va triar 
actuar com a “cooperativa”?
Coneixia un procés d’inserció laboral que s’estava 
duent a terme en un hospital de Trieste, al nord 
d’Itàlia. D’altra banda, en aquells anys ja existien 
entitats, agrupades en la Coordinadora de Tallers 

de Catalunya, que donaven feina a disminuïts 
psíquics i adaptaven la forma de cooperatives 
d’iniciativa social. No hi havia gaire cosa més i 
encara menys amb persones amb malalties mentals.

Va fer un primer intent amb una projecte basat en 
la industria tèxtil que no va acabar de funcionar. 
Com van arribar a la idea d’una fàbrica de 
iogurts? 
Un cop instal·lats a Olot en un local cedit per 
l’Ajuntament, ens vam posar a fer feines que ens 
donaven les empreses del voltant, però la nostra 
il·lusió era construir un projecte propi, a ser 
possible en un entorn rural, ja que la naturalesa, 
el treball amb essers vius, és molt terapèutic. Així 
és com acabem comprant una finca a la Fageda 
d’en Jordà i produint llet a la granja que havíem 
adquirit. Al cap d’uns anys, amb l’arribada de 
la quota làctia com a conseqüència de l’entrada 
d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, 
ens obliguen a reduir els litres de llet i per tant 
a eliminar vaques i llocs de treball. Quedava clar 
que el negoci no era sostenible i decidim fer un 
producte amb valor afegit a partir de la llet: neix 
aleshores el “iogurt de granja La Fageda”.

Perquè aquest segon model sí que ha tingut èxit? 
Ara estem recollint el que hem sembrat al llarg de 
molts anys d’esforç, on ens prenien per “bojos”. 
Sempre hem treballat amb il·lusió per superar 
els obstacles i fracassos amb què ensopegàvem: 
l’alternativa era tornar al manicomi...

Els iogurts de La fageda són una 
referència als lineals dels supermercats. 
Quina és el secret d’aquests iogurts?
Tenim una marca molt ben valorada. Els nostres 
consumidors en són els grans aliats. Valoren la 
qualitat dels nostres productes per sobre de tot, 
el seu caràcter de proximitat. Nosaltres diem que 
fem “els millors iogurts del món”. No és només 
un eslògan, ens ho creiem. Això ens obliga a 
millorar constantment i representa una aportació 
d’autoestima per a tots els treballadors de La 

CRISTÓBAL COLÓN
MÓN JURÍDIC ENTREVISTA A CRISTÓBAL COLÓN, FUNDADOR I PRESIDENT DE ‘LA FAGEDA’, UNA EMPRESA QUE 
FACTURA PER SOBRE ELS 15 MILIONS D’EUROS I QUE TÉ A 270 PERSONES EN PLANTILLA, DE LES QUALS 170 

TENEN ALGUNA DISCAPACITAT PSÍQUICA O MALALTIA MENTAL. PARLEM AMB ELL PERQUÈ ENS EXPLIQUI COM 
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Fageda: “jo no sóc un inútil, sóc el fabricant del 
millor iogurt del món!”, pensen.

També fabriqueu i comercialitzeu melmelada. 
Com ha sorgir aquesta procés de diversificació?
Les melmelades sorgeixen de la necessitat de 
trobar feina per a 20 persones que treballaven al 
viver forestal, activitat que havíem de tancar com a 
conseqüència de l’evolució del mercat. Vam pensar 
que, en el lloc ocupat pel viver podíem plantar-hi 
arbres fruiters i hortalisses. A l’antiga cuina del 
mas, on també hi ha el menjador pels treballadors, 
vam instal·lar-hi un obrador per fer melmelades. 
Ara, 2 anys després d’aquesta iniciativa, venem 
prop de 30 tones de melmelades a l’any i donem 
feina a 20 persones.

Teniu previst obrir-vos en algun altre mercat? 
Sí, estem mirant més coses, com per exemple fer 
postres enriquides amb productes naturals o treure 
algun altre tipus de iogurt.

En aquests més de 30 anys l’empresa ha 
crescut en tots els àmbits. A quantes persones 
discapacitades es dóna feina i quines tasques 
duen a terme?
Donem feina o ocupació a 170 persones amb 
certificat de discapacitat, totes elles de la 
Garrotxa. Per sort, les feines a desenvolupar són 
molt diverses i casen amb diferents casuístiques 
i perfils personals: jardineria, granja, obrador 
de melmelades, fàbrica de iogurts, elaboració de 
gelats, horticultura... A més a més, cadascú pot 
evolucionar en el seu lloc de treball, agafant més 
autonomia i també més responsabilitats.

Quin procediment se segueix per poder treballar 
a La Fageda? Tots els membres formen part de la 
cooperativa? 
Les persones que tenen un certificat de discapacitat 
ens vénen derivades pels Serveis Socials de la 
comarca. Actualment no hi ha llista d’espera. Des 
d’aquest 2015 els treballadors han passat de ser 
socis de treball de la cooperativa a formar part de 
La Fageda Fundació. És un canvi que hem fet per 
millorar la governança del projecte i afrontar una 
pla d’inversions força ambiciós. Ara els treballadors 
estan representats en un Comitè d’empresa i també 
en el mateix Patronat. La cooperativa La Fageda es 
manté com una cooperativa de consum de la qual 
continuen sent-ne socis els treballadors i els seus 
familiars.

Quin règim i condicions laborals 
tenen els treballadors de la fageda? 
Els treballadors de La Fageda, tinguin o no 
discapacitat reconeguda, estan contractats per La 
Fageda Fundació com a treballadors per compte 
aliena i cotitzen al règim general de la Seguretat 

OPINIÓ 
PARLEM AMB...CRISTÓBAL COLÓN

CRISTÓBAL COLÓN

Psicòleg i fundador de la cooperativa La Fageda, 
una entitat catalana d’iniciativa social sense 
ànim de lucre creada a Olot el 1982. Té com a 
finalitat la integració laboral de les persones de 
la comarca de la Garrotxa (Girona) que pateixen 
discapacitat intel·lectual o trastorns mentals 
severs. 

Social. Tots estem en un pla d’igualtat. Vam aprovar 
i són coneguts els trams salarials en funció de les 
capacitats de cadascú, el desplegament de la feina 
i el grau d’autonomia. Lògicament ningú cobra per 
sota del SMI, és més, vora el 80% de les persones 
amb discapacitat cobren per sobre d’aquest llindar 
legal.

Han rebut moltes peticions d’entitats que treballen 
amb persones discapacitades per participar en 
aquest projecte?
La Fageda està arrelada al territori de la Garrotxa, 
treballem per a la nostra comarca. Fora d’aquí, 
formem part de l’associació Sinergrup formada per 
entitats catalanes d’inserció que posen en comú 
projectes i talent. També som socis fundadors del 
grup cooperatiu Clade, també format per entitats 
catalanes de l’economia social. És veritat que 
rebem nombroses peticions de tot tipus d’entitats 
que busquen inspiració en el model de gestió de La 
Fageda i per això hem muntat una jornada trimestral 
amb emprenedors socials vinguts d’arreu. 

La Fageda ha patit la crisi?
Hem patit la crisi com tothom ja que una part de la 
nostra activitat la realitzem amb les administracions 
públiques. Ara bé, pel que fa a la marca i a la 
comercialització de productes (iogurts, gelats i 
melmelades), estem creixent.

S’han plantejat créixer més enllà de Catalunya?
No. La Fageda, tant el projecte com la marca, 
es va crear en clau local, en clau catalana. No 
tindria sentit per a nosaltres créixer més i més, a 
banda que, per la nostra forma jurídica, no tenim 
inversors ni capitalistes que ens hi empenyin.

Des d’aquest 2015 els 
treballadors han passat de ser 
socis de treball de la cooperativa 
a formar part de La Fageda 
Fundació. És un canvi que hem 
fet per millorar la governança 
del projecte i afrontar una pla 
d’inversions força ambiciós
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PROTESTO!
Vull la millor assegurança de salut

Alter Medic PLUS
l’assegurança de salut a mida dels advocats

 La nostra cobertura de pròtesis inclou totes 
les pròtesis d’implantació interna que 
existeixen actualment sense excepció.

 Som els únics que cobrim íntegrament la 
tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes 
de la refracció de l’ull (per als casos que compleixin els 

requisits establerts en el reglament).

 Cobrim els tractaments de reproducció 
assistida (per als casos que compleixin els requisits 

establerts en el reglament).

 Què ens fa diferents?
 El nostre quadre mèdic a més de comptar 
amb centres de renom inclou els 
equips mèdics de prestigi que hi treballen.

 Lliure elecció de les especialitats de 
ginecòleg i pediatre amb el reembossament 
del 80% de les despeses.



Les dones, treballant per 
corregir les desigualtats

Advocades, “Conversa dones i tre-
ball”:  d’una banda, l’atur, la desre-
gularització i la precarització laboral 
i de l’altra, la segregació horitzontal.

L’atur, la desregularització 
i/o precarització laboral
A partir de 2008, la crisis va im-
pactar, entre d’altres, en sectors 
molt feminitzats com són el co-
merç, l’hosteleria, l’educació, els 
serveis socials i les treballadores 
de la llar, col·lectius tots ells que 

�

han patit molt directament la re-
cessió amb l’única alternativa de 
cobrar les prestacions d’atur que 
haguessin generat. 

Per tant, a la dona treballadora se 
li afegeix, a la debilitat contractual 
que pateix qualsevol treballador, 
la que li resulta de la necessitat 
de compatibilitzar la feina amb 
la responsabili tat mare-famí lia,  
juntament amb l’esforç de remou-
re els obstacles propis dels pre-

E
n aquests moments 
de llarguíssima crisi  
econòmica, que ha 
colpit d’una mane-
ra tan important el 
món laboral, també 

el treball femení se n’ha ressentit de 
manera molt significativa, en parti-
cular, en dos aspectes que ens afec-
ten molt directament a les dones 
treballadores i que van ser objecte 
de reflexió a la taula rodona, orga-
nitzada per la Comissió de Dones 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

EL 8 DE MARÇ ES VA COMMEMORAR EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA. TROBAREU TOT SEGUIT 
LA CRÒNICA DE LA TAULA RODONA QUE LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES VA CELEBRAR FA 
UNES SETMANES EN LA QUAL ES VA POSAR DE MANIFEST LA SITUACIÓ DEL TREBALL FEMENÍ 
I LA SEGREGACIÓ LABORAL EN AQUESTA  ÈPOCA DE CRISI ECONÒMICA QUE ESTEM VIVINT. 
TROBAREU TAMBÉ LES PROPOSTES QUE ES PODRIEN ADOPTAR AMB LA FINALITAT CORREGIR LES 
DESIGUALTATS ENTRE HOMES I DONES.

Teresa Blasi     
Col·legiada núm. 10.650
Comissió de dones advocades

Membres de la Junta de govern de l’ICAB amb la presidenta de la comissió de Justícia del 
Parlament de Catalunya, Gemma Calvet i la comissió de dones a l’acte reivindicatiu del dia 
internacional de les dones.
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judicis empresarials ,  sobre tot 
els vinculats a la maternitat i a 
la cura o conciliació. Encara que 
s’han promulgat normes encami-
nades a facilitar la conciliació de 
la vida laboral i familiar, el cert és 
que no han donat els resultats que 
s’esperaven.

D’altra banda, la precarietat s’ha 
generalitzat per la temporalitat, la 
retallada dels sous, el contracte 
a temps parcial i la por a perdre 
la feina o la dificultat de trobar-
la. Tots aquests elements fan que 
s’acceptin condicions laborals ca-
da vegada pitjors i que moltes de 
les dones treballadores hagin vist 
com en els darrers anys empitjo-
raven les seves condicions laborals 
i salarials. 

La reforma laboral s’ha concretat 
fonamentalment en la destrucció 
de llocs de treball. Abans de la 
del 2012, la reforma 2011 sobre la 
tramitació dels ERO va suprimir la 
resolució administrativa prèvia i, 
per tant, va suposar la pèrdua del 
control per part de l’autoritat labo-
ral. Després de la reforma laboral 
del 2012, els ERO van augmentar a 
tot l’Estat espanyol i, només l’any 
2014, més d’un 30% dels acomi-
adaments es van dur a terme per 
mitja d’aquesta modalitat.

La reforma laboral, en tant que in-
corpora per primera vegada la ca-
pacitat de reduir el sou dels treba-
lladors amb base a circumstàncies 
genèriques i absolutament obertes 
a la interpretació, es tradueix tam-
bé en la degradació del salari. Si a 
aquest fet li afegim l’autorització 
a les empreses de disposar d’una 
bossa d’hores d’un 10% de la jor-
nada anual (aproximadament un 
mes de treball) segons les seves 
necessitats, el resultat és l’afebli-
ment de la negociació col·lectiva. 
La segregació horitzontal.

Les tasques que històricament 
s’han considerat femenines s’han 
perpetuat incidint en les diferèn-
cies salarials entre dones i homes. 
En sectors on les dones són majo-
ritàries, els salaris es fixen atenent 

a la poca valoració social del seu 
treball. A més, cal afegir que la fei-
na es realitza, en molts casos, en 
règim de contractació temporal i 
subcontractació. Per exemple, als 
bancs, als hospitals, a les escoles i 
a gairebé totes les mitjanes i grans 
empreses, la neteja sempre és una 
contracta. Històricament, els sala-
ris de les netejadores que forma-
ven part de la plantilla estructural 
de les empreses eren superiors als 
salaris de les persones de neteja 
que es trobaven subcontractades.
La segregació laboral, en general, 
tant l’horitzontal, pel que ja s’ha 
dit, com la vertical, sobretot en 
matèria de promoció professional, 
constitueixen una de les explicaci-
ons més directes de persistència 
de la desigualtat i la discriminació 
i posa en evidència que el gènere 
constitueix un factor molt impor-
tant de vulnerabilitat. 

Algunes normes s’han promulgat 
amb una clara voluntat de promou-
re la igualtat en l’àmbit laboral i de 
la seguretat social però han estat 
insuficients i, per tant, la reflexió 
torna a ser extrajurídica per als 
mecanismes que poden posar fi 
amb aquesta desigualtat.

Al meu parer i al de la comissió de 
Dones advocades de l’ICAB, els nos-
tres poders públics haurien d’adop-
tar una sèrie de mesures per a cor-
regir les desigualtats entre homes i 
dones en l’àmbit laboral:

1.- En matèria de conciliació de la vi-
da familiar i laboral, s’hauria de mo-
dificar la regulació legal del temps 
del treball per tal de garantir el dret 
a l’adaptació de la jornada (sense 
reducció) i al canvi de torn, sens 
perjudici dels drets ja existents. 

2.- S’hauria d’establir legalment, 
com a contingut mínim necessari 
dels plans d’igualtat i dels conve-
nis col·lectius, l’obligació d’elimi-
nar efectivament qualsevol tipus 
de discriminació.

3.- Modificar la regulació legal de 
la protecció social (fonamental-
ment la pensió de jubilació) del 
contracte a temps parcial, a fi i 
efecte què l’única diferència sigui 
la derivada de la quantia de la base 
de cotització.  

4.- Modificar la regulació legal de 
la pensió de viduïtat com a mínim 
en els següents aspectes: 

• Incrementar la quantia.

• Equiparar plenament les parelles 
de fet al matrimoni. L’acreditació de 
l’existència de la parella de fet s’ha de 
poder fer per qualsevol mitja possible 
en dret, entre ells la notorietat. 

• Eliminar el requisits per accedir 
a la pensió de viduïtat respecte de 
la pensió compensatòria.

5.- Dotar a la Inspecció de Treball 
dels recursos i instruments sufici-
ents per garantir l’aplicació efecti-
va del principi d’igualtat.

Els nostres poders 
públics haurien 
d’adoptar una sèrie de 
mesures tendents a 
corregir les desigualtats 
entre homes i dones en 
l’àmbit laboral
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
ADVOCACIA EN IMATGES

24 de gener: el Degà de l’ICAB, Oriol Rusca, amb la 
medalla de la ‘Union International des Avocats’ (UIA), 
que li va ser lliurada amb ocasió de la festivitat de Sant 
Raimon de Penyafort. 

22 de gener: Inauguració del Curs Interacadèmic 2015 
amb  Josep-D. Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i Alegría 
Borrás,  membre de número de l’Acadèmia, catedràtica de 
Dret Internacional Privat i ponent de l’acte. Va cloure’l el 
conseller de Justícia i president del Consell Interacadèmic, 
Germà Gordó i Aubarell.

16 de febrer: Conferència “Fiscalia de Medi Ambient i 
Urbanisme: procés evolutiu i situació actual”, organitzada 
per la secció de Dret ambiental, amb la participació Antonio 
Vercher, Fiscal Coordinador de la Fiscalia de Medi Ambient i 
Urbanisme, presentada per la vicedegana Rosa M. Barberà i 
el president de la Secció Joan A. Loste. 

6 de febrer: Concert que va oferir el grup musical 
“Amants de Lulú” a l’església del Roser amb motiu de la 
celebració de Sant Raimon de Penyafort dels advocats 
d’Igualada.  

19 de febrer: Conferència sobre la “Legítima” 
impartida per  Marta Boza Rucosa i organitzada per la 
Comissió d’ advocats sèniors.

24 de febrer: Conferència ‘Els expedients en matèria 
de persones i família en el projecte de llei de jurisdicció 
voluntària’. Acte moderat per Rosa Ma. Barberá i amb Jesús 
Sánchez, que va comptar amb la participació d’Antonio 
Fernández de Buján, Ana Isabel Ranz Gil, Ana Lacort Garcia, 
Ángel Serrano de Nicolás i Inmaculada Ruz López. 
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Convocatòria de Junta General 
Ordinària, 26 de març de 2015

gestió de la Junta de Govern i aprova-
ció dels estats financers i la liquidació 
del pressupost del darrer exercici.

Segon.-  Torn obert de paraules.
Es convoca totes les persones 
col·legiades.

Nota: 
D’acord amb l’article 55è dels Es-
tatuts col·legials, la documentació 
relativa a la Junta General Ordinà-
ria estarà a disposició de les per-
sones col·legiades a la Secretaria 
de la Corporació (c/ Mallorca, 283, 
2a planta, Pati de Columnes). Igual-
ment, es pot consultar a la pàgina 
web del Col·legi (www.icab.cat). 

�

D
e conformitat amb el 
que disposa l’article 
51è dels Estatuts del 
Col·legi d’Advocats 
de Barcelona i altres 
normes concordants, 

la Junta de Govern, en sessió de 3 de 
març de 2015, va acordar la convoca-
tòria de Junta General Ordinària per al 
26 de març de 2015, a les 13.00 h, al 
Saló d’Actes del Col·legi, amb l’ordre 
del dia següent: 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA. 
ORDRE DEL DIA:

Primer.- Presentació de la Memòria de 
les activitats col·legials, examen de la 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA INFORMA

La Junta de Govern, per unanimitat 
dels assistents, acorda adherir-se a la 
campanya impulsada des de la Unió 
Internacional d’Advocats (UIA) per 
demanar l’alliberament de l’advocat 
saudí Waleed Abu Al-Khair, fundador 
de l’associació “Monitor of Human 
Rights in Saudí Arabia”, Premi Drets 
Humans Olof Palme i conegut per 
la seva activitat com a defensor dels 
drets humans, en presó des de l’abril 
de 2014.

Alliberament de 
l’advocat saudí Wa-
leed Abu Al-Khair, 
fundador de l’asso-
ciació “Monitor of 
Human Rights  
in Saudí Arabia
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DRET FISCAL
ALIAGA AGULLÓ, EVA (COORD.); 
ALIAGA AGULLÓ, EVA (AUTS.)...
[ET AL.]
Ordenamiento tributario español: 
los impuestos. 3ª ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2015. [336.22(46)(035)Ord]  

eBook  Biblioteca Digital

CARBAJO VASCO, DOMINGO (DIR.); 
CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ 
MANUEL (AUTS.)…[ET AL.]
GPS fiscal. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [336.22(46)(036)Gps]   

eBook  Biblioteca Digital

ESEVERRI MARTÍNEZ,  
ERNESTO...[ET AL.]
Manual práctico de derecho 
tributario: parte general. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.2(46)(035)Man]   

GUERVÓS MAÍLLO,  
MARÍA ÁNGELES
Los regímenes especiales del 
Impuesto sobre el valor añadido. 2ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.226.32(46)Gue]    

eBook  Biblioteca Digital

HERNANDO, BEGOÑA
La reforma del IVA. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2015. [336.226.32(46)Her]  

eBook  Biblioteca Digital

HERRERO DE LA ESCOSURA, 
PATRICIA; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
ANA ISABEL
Impuesto sobre sociedades. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.226.12(46)Her]

eBook   Biblioteca Digital

LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN; PÉREZ 
LARA, JOSÉ MANUEL (DIRS.); 
DAMAS SERRANO, ANTONIO 
(AUTS.)…[ET AL.]
Las medidas fiscales como 

MESEGUER VELASCO, SILVIA; 
CAÑAMARES ARRIBAS, SANTIAGO; 
DOMINGO GUTIÉRREZ, MARÍA 
(DIRS.); BRAVO CASTRILLO, 
FRANCISCO JOSÉ (COORD.)
Fuerzas armadas y factor religioso. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015. (986-72)

PAREJO ALFONSO, LUCIANO 
JOSÉ; FERNÁNDEZ, GERARDO 
ROGER 
Comentarios a la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación 
urbanas (L3R). Madrid: Iustel, 
2014. [351.778(46)Par]

PAREJO ALFONSO, LUCIANO
La construcción del espacio: una 
introducción a la ordenación 
territorial y urbanística. 2ª ed.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[351.778.5(46)Par]  

  
DRET CIVIL
DÍEZ GARCÍA, HELENA; 
GUTIÉRREZ SANTIAGO, PILAR 
(EDS.); GÓMEZ LAPLAZA, 
CARMEN (DIR.)
Leyes hipotecarias. 
5ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 
[347.27(46)Esp]  

MOYA ESCUDERO, MERCEDES 
(DIR.); BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 
IRENE…[ET AL.]
Familia y sucesiones en las 
relaciones hispano-marroquíes. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.6(46:64)Fam]  

LECIÑENA IBARRA, ASCENSIÓN
La guarda de hecho de las 
personas mayores. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.155(46):347.64Lec]

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

Aquesta secció conté una selecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al 
catàleg de la Biblioteca. Per consultar-les, cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura 
topogràfica (per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).

REVISTES
TRABAJO Y DERECHO: NUEVA 
REVISTA DE ACTUALIDAD Y 
RELACIONES LABORALES 
Editor: Wolters Kluwer
ISSN: 2386-8090
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1, gener 2015
Números 1 i 2 disponibles a la 
Biblioteca 
Accessible només des de la Sala 
Multimèdia de la Biblioteca 

DESTAQUEM: 

“HIPOTECA Y VIVIENDA”  
En: Teoría y derecho, n. 16, dic. 
2014, 214 p. 

“III CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DERECHO CONCURSAL: 
REESTRUCTURACIÓN Y 
REFINANCIACIÓN DE DEUDA 
EMPRESARIAL” [EN LÍNIA], EN: 
Revista de derecho concursal y 
paraconcursal, n. 22, 2015, 523 p.
Accessible només des de la Sala 
Multimèdia de la Biblioteca 

 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
MARTÍNEZ NIETO, ANTONIO 
(COORD.); LARROSA AMANTE, 
MIGUEL ÁNGEL (AUTS.)…[ET AL.]
Derecho de la circulación: nuevo 
régimen jurídico del tráfico, la 
seguridad vial y la movilidad 
sostenible. Las Rozas (Madrid): La 
Ley, 2014. [347.518(46)Der]

MARTÍNEZ ESCRIBANO, CELIA
Análisis práctico de la 
responsabilidad civil por defectos de 
construcción. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 
[347.56(46):69Mar]     

 
DRET 
CONSTITUCIONAL
MARAÑÓN GÓMEZ, RAQUEL; 
RIPOLLÉS SERRANO, MARÍA ROSA 
(COORDS.)
Diccionario de términos de Derecho 
Parlamentario. Las Rozas (Madrid): La 
Ley, 2014. [342.53(038)Dic]

MONTERO AROCA, JUAN; 
FLORS MATÍES, JOSÉ
Ley Orgánica del Poder Judicial: con 
todas las disposiciones del Poder 
Judicial. Estatuto del Ministerio Fiscal. 
17ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. (Codis)  

RIDAO, JOAN
Dret a decidir: la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, Institut 
d’Estudis Autonòmics, 2014. 
[342.81(46.71)Rid]

SUÁREZ RUBIO, SOLEDAD Mª
Constitución y privacidad sanitaria. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[342.738(46):61Sua]
 eBook  Biblioteca Digital

VENDRELL CERVANTES, CARLES
El mercado de los derechos 
de imagen: el consentimiento 
o autorización para la intromisión 
en los derechos de la 
personalidad y la transmisión 
de derechos de imagen. 
Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[342.723(46):347.442Ven]    

�
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instrumento de protección de 
las personas con necesidades 
especiales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[336.226.11(46):351.84Med]

eBook   Biblioteca Digital

MIGUEL MONTERRUBIO,  
MANUEL DE
La reforma del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. 
Valencia: Tirant lo
Blanch, 2015. [336.226.11(46)Mig]   

eBook  Biblioteca Digital

MIRANDA CALDERÍN, SALVADOR
La actividad de arrendamiento 
de inmuebles como paradigma 
de la inseguridad jurídica en el 
ordenamiento tributario español. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.2(46):347.453.3Mir]   

eBook   Biblioteca Digital

PLA VALL, ÁNGELES; SALVADOR 
CIFRE, Concha 
Impuesto sobre sociedades: régimen 
general y empresas de reducida 
dimensión. 10ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [336.226.12(46)(035)Pla]   

eBook  Biblioteca Digital
 

DRET 
INTERNACIONAL
ALONSO MOREDA, NICOLÁS; 
SOROETA LICERAS, JUAN 
(CODIRS.)
Cuestiones actuales de la 
integración europea: lucha contra 
el terrorismo y cooperación judicial 
en la Unión Europea. Verdades y 
falsedades sobre la crisis económico 
financiera actual: soluciones 
alternativas en el marco de la Unión 
Europea. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[DPI-341.48(4-672UE):343.341Cue]

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ 
CARLOS; MIGUEL ASENSIO, PEDRO 
ALBERTO DE
Derecho internacional privado: 
textos y materiales. 4ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. [341.9(035)Fer]  

SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO 
JOSÉ (AUTS.)…[ET AL.]
Práctica del proceso civil: procesos 
europeos. 2ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2015. [341.64(4-672UE)Pra]  

TAPIA HERMIDA, ALBERTO JAVIER
Derecho de seguros y fondos de 
pensiones. Madrid: Iustel, 2014. 
[347.764(46)(035)Tap]

DRET PENAL
ARROYO ZAPATERO, LUIS (EDS.)…
[ET AL.]
Securitarismo y derecho penal: 
por un derecho penal humanista. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2014. 
[343.85Sec]

GÓRRIZ ROYO, ELENA M.
Delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2015. [343.77(46)Gor]  

JAREÑO LEAL, ÁNGELES (DIR.)
Corrupción pública: cuestiones de 
política criminal (I). Madrid: Iustel, 
2014. [343.35(46)Cor]

JIMÉNEZ SERRANO, JORGE
Psicología e investigación criminal: 
psicología criminalista. Cizur Menor 
(Navarra): Lex Nova Thomson 
Reuters, 2015. [343.9(035)Jim]  

El mapatge del conflicte: teoria i 
metodologia: aplicació pràctica 
en justícia juvenil. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 
Departament de Justícia: 
Centre d’Estudis Jurídics i 

DRET LABORAL
ALBIOL ORTUÑO, MÓNICA...[ET 
AL.]
Derecho procesal laboral. 11ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.16(46)”2011”(035)Der]  

ALFONSO MELLADO, CARLOS L.; 
FABREGAT MONFORT, GEMMA 
(DIRS.); ALFONSO MELLADO, 
CARLOS L. (AUTS.)…[ET AL.]
GPS laboral. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [331(46)(036)Gps]   

eBook  Biblioteca Digital

MUNUERA GÓMEZ, Mª PILAR; 
ALEMÁN BRACHO, Carmen
Mediación y dependencia. 
Accesibilidad universal. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2015. [368.42(46):304Mun]  

SALA FRANCO, TOMÁS; LÓPEZ 
TERRADA, EVA; TODOLÍ SIGNES, 
ADRIÁN
Jurisprudencia social a debate. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331(46)Sal]  

SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, 
CRISTINA
La residencia en España desde el 
prisma del derecho del trabajo y 
la Seguridad Social. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2014. [351.756.4(46)San]

TRILLO GARCÍA, ANDRÉS RAMÓN
La Seguridad Social de los 
deportistas: régimen jurídico y 
doctrina jurisprudencial. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova Thomson 
Reuters, 2015. [368.4(46):796Tri]  

 

DRET MERCANTIL
GARCÍA AGUSTÍN, JULIA
El sistema empresarial low cost: 

hacia un modelo de gestión. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova Thomson 
Reuters, 2015. [347.72:658Gar]  

LUQUIN BERGARECHE, RAQUEL
El crédito al consumo en el contexto 
de crisis: impacto normativo y 
tutela del consumidor.  Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015. 
[347.755(46):347.731Luq]  

MARINA GARCÍA-TUÑÓN, ÁNGEL
Protección del capital y principios 
configuradores: una aproximación. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015. 
[347.72.033(46)Mar]  

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA 
DE DUEÑAS, ALFONSO (DIR.); 
ALONSO DE ESCAMILLA, AVELINA 
(AUTS.)…[ET AL.]
Gobierno corporativo: la 
estructura del órgano de gobierno 
y la responsabilidad de los 
administradores. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2015. 
[347.72.036(46)Gob]  

MORENO SERRANO, ENRIQUE
El órgano de administración de una 
sociedad de capital en concurso. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.72.036(46)Mor]

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO...
[ET AL.]
Los fondos de inversión y la actividad 
deportiva. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 
[347.721.4(46)Fon]   

RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME
Hacia una teoría general de la 
seguridad marítima.  
Barcelona: Reial Acadèmia de 
Doctors, 2014. [DM-347.796Rod]

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

RECENSIÓ

Aquesta obra col·lectiva té com a finalitat oferir una 
anàlisi complet i actual d’aquest recurs extraordinari 
davant la Sala Primera del Tribunal Suprem, amb les 
reformes legislatives que li han afectat com ara la 
Llei 13/2009; la Llei 37/2011 i la 10/2012 tenint pre-
sent el cos jurisprudencial i doctrinal que s’ha creat 
al llarg d’aquests 15 anys de la Llei d’Enjudiciament 
civil. Inclou el tractament del dret a recorrer en cas-
sació, la competència funcional per al procediment, 
els requisits generals de recurribilitat, entre altres.

BELLIDO PENADÉS, RAFAEL 
(DIR.) ; MASCARELL NAVARRO, 
MARÍA JOSÉ (AUTS.)…[ET AL.]
El recurso de casación civil. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.957(46)Rec]

GÓMEZ DÍAZ, ANA BELÉN
La legitimación en el proceso 
contencioso-administrativo. 
Madrid : Iustel, 2014. 
[351.95(46):347.921Gom]

Aquest llibre té com a objectiu tractar en profunditat 
les principals qüestions interpretatives que planteja 
la legitimació activa en el procés contenciós – ad-
ministratiu, en particular, la legitimació de les Admi-
nistracions Públiques i el règim processal d’aquest 
institut, amb una anàlisi exhaustiva de la jurispru-
dència de gran utilitat per a la pràctica professional 
davant aquesta jurisdicció.

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook

Formació Especialitzada, 2014. 
[343.224.1(46):304Map]   

eBook  Biblioteca Digital

NIETO MARTÍN, ADÁN (DIR.); 
LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN 
ANTONIO…[ET AL.] 
Manual de cumplimiento penal en la 
empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [343.222(46):347.19Man]   

eBook  Biblioteca Digital

NIETO MARTÍN, ADÁN; MAROTO 
CALATAYUD, MANUEL (DIRS.)
Public compliance: prevención de 
la corrupción en administraciones 
públicas y partidos políticos. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2014. 
[343.35(46)Pub]

RIVAS VALLEJO, PILAR; GARCÍA 
VALVERDE, MARÍA DOLORES 
(DIRS.); CABALLERO PÉREZ, MARIA 
JOSÉ; TOMÁS JIMÉNEZ, NATALIA 
(COORDS.)
Tratamiento integral del acoso. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2015. [343.436(46)Tra]  

VICENTE MARTÍNEZ, ROSARIO DE
Vademécum de derecho penal. 3ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
(689-5)

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ 
MIGUEL (DIR.); MORENO-
TORRES HERRERA, MARÍA ROSA 
(COORD.); MARÍN DE ESPINOSA 
CEBALLOS, ELENA; RAMOS TAPIA, 
Mª INMACULADA;  ESQUINAS 
VALVERDE, PATRICIA
Lecciones de derecho penal: parte 
general. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [343.2(46)(035)Lec]  

 

DRET PROCESSAL
ACHÓN BRUÑÉN, Mª JOSÉ
Soluciones a problemas prácticos 
en las enajenaciones forzosas de 
bienes embargados e hipotecados: 
subastas judiciales y ventajas 
e inconvenientes de otros 
mecanismos
alternativos de satisfacción del 
derecho del acreedor. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2014. 
[347.952.2(46)Ach]

CRUZ GALLARDO, BERNARDO
Principios hipotecarios y 
particularidades de la ejecución 
hipotecaria sobre los consumidores: 
práctica registral y procesal. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.952(46):347.27Cru]

DÍAZ CALLEJÓN, MARÍA 
ÁNGELES…[ET AL.]; CASTRO 
MARTÍN, ROSA MARIA DE 
(COORD.)
Guía práctica de los recursos de 
casación y extraordinario por 
infracción procesal. Madrid: Rasche, 
2014. [347.957(46)(036)Gui]

ESTALELLA DEL PINO, JORDI
El abogado eficaz: cómo convencer, 
persuadir e influir en los juicios. 4ª 
ed. Las Rozas
(Madrid): La Ley, 2014. 
[347.965.4(46)Est]

MORENO CATENA, VÍCTOR (DIR.); 
RUIZ LÓPEZ, CRISTINA; LÓPEZ 
JIMÉNEZ, RAQUEL (COORDS.)
Reflexiones sobre el nuevo proceso 
penal: Jornadas sobre el borrador 
del nuevo Código Procesal Penal:  
25 y 26 de abril de 2013. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.1(46)(063)Jor]  

44  MARÇ 2015  MÓN JURÍDIC  



352JUHVVDU�
)LQDQFHP
ILQV�DO�����
GHOV�WHXV�SURMHFWHV
SURIHVVLRQDOV�
9ROV SURJUHVVDU" 1RVDOWUHV W·DMXGHP D IHU�KR� )LQDQFHP ILQV DO ���� GHOV
WHXV SURMHFWHV SURIHVVLRQDOV DPE XQHV FRQGLFLRQV H[FOXVLYHV� XQ WLSXV
G·LQWHUqV SUHIHUHQW L XQHV FRPLVVLRQV UHGXwGHV�

6L HWV PHPEUH GH O
,OăOXVWUH &ROăOHJL G
$GYRFDWV GH %DUFHORQD L YROV SURPRXUH OD
WHYD IHLQD� SURWHJLU HOV WHXV LQWHUHVVRV R HOV WHXV YDORUV SURIHVVLRQDOV� DPE
%DQF�6DEDGHOO KR SRWV IHU� (W EHQHILFLDUjV GH OHV VROXFLRQV ILQDQFHUHV G·XQ EDQF
TXH WUHEDOOD HQ 352 GHOV SURIHVVLRQDOV�

$O FDS L D OD IL� VRP HO EDQF GH OHV PLOORUV HPSUHVHV�
2 HO TXH pV HO PDWHL[� HO EDQF GHOV PLOORUV SURIHVVLRQDOV� HO WHX�

7UXFD·QV DO ������������ LGHQWLILTXL
V FRP DPHPEUH GHO VHX FROăOHFWLX�
RUJDQLW]HP XQD UHXQLy L FRPHQFHP D WUHEDOODU�

VDEDGHOOSURIHVVLRQDO�FRP

(O EDQF GH OHV PLOORUV HPSUHVHV� , HO WHX�

6DEDGHOO
3URIHVVLRQDO

� �

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELBPFGMDIDMPBPBNFFFNB
AGEEOOFPBMAFBMFOABBLLFMIOHIOFHBIB
ENKOMMFFKEHIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
HMHGOAFLPIOOHHOFGEAPJHEKICCJBADFC
MJCNLCFJNAOOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFFNFFEHLPIDMBACFDDIMIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIOCFIHMIDOJGCFHEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHPPHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

&DSWXUD HO FRGL 45 L
FRQHL[ OD QRVWUD QHZV
¶3URIHVVLRQDO ,QIRUPD·

)H
EU
HU
��
��

MÓN JURÍDIC  MARÇ 2015  45



MON JURIDIC 
SERVEIS

Passes Perdudes

l’amargor d’una “deriva” existencial; 
s’emplena, més tard, de la vitalitat que 
es desprèn del fet de viure “enmig de les 
petites coses”; i, finalment, troba la cal-
ma al recer de la natura i de l’amor de 
l’altre. Tres moments ineludibles d’una 
poesia crítica i rebel que, amb passió, va 
sortejant les adversitats i descobreix la 
placidesa d’una vida confiada.

Montevideo no se acaba, 
de Carlos del Pozo
Editorial Autores premiados
   

Aquesta obra transcorre entre Mon-
tevideo, Madrid, Saragossa i Buenos 
Aires en un context, el de la globa-
lització, i un escenari de fitxatges i 
promeses del futbol, que acostarà al 
lector a conèixer les diferències so-
cials i la marginació d’aquells que 
sobreviuen a Llatinoamèrica amb 
pocs recursos. El seu autor, advocat 
primer, i actualment secretari judicial 
ha guanyat més de quaranta pre-
mis i diverses distincions literàries.  
   

La mediadora,  
de Jesús Sánchez Adalid
VI Premi ‘Abogados de novela 2015’

La VI edició del premi “Abogados de No-
vela”, que convoca el Consejo General de 
la Abogacía Española, la Mutualidad de la 
Abogacía i Ediciones Martínez Roca del 
Grupo Planeta ha estat per Jesús Sán-
chez Adalid i la seva obra “La mediadora”.
Aquesta obra ens narra la ruptura d’una 
parella i el posterior divorci, i sobretot ens 
fa reflexionar sobre com és possible que 
dues persones que han compartit tan-
tes coses hagin trencat els seus punts 
de connexió d’una manera aparentment 
irreparable. 

A recer de les ventades, 
de Mercè Amat
Edicions Xandri 
   

Poemari que convida al lector a fer 
un viatge introspectiu que s’inicia en 

1

2

3

1

2

3

Llibres per celebrar Sant Jordi
DES DE MÓN JURÍDIC, I COM JA ÉS TRADICIÓ, US VOLEM RECOMANAR DE CARA A LES 
VACANCES DE SETMANA SANTA I A LA PROPERA FESTIVITAT DE SANT JORDI UN SEGUIT 
DE LLIBRES: EN TENIM D’ESCRITS PER ADVOCATS, ALTRES QUE ENS MOSTREN DURES 
REALITATS I, COM A NOVETAT, UN POEMARI.

El proper 23 d’abril us animem 
a visitar la fira de llibres que 

de 10 a 18h (o fins que s’acabin....) 
hi haurà a l’Avantsala de la Biblio-
teca del Col·legi, on les principals 
editorials jurídiques obsequiaran 
amb obres de dret a les persones 
col·legiades i l’ICAB regalarà una 
rosa com és tradició. 

Sant Jordi a l’ICAB
També hi haurà estands d’advocats 
que han escrit obres no jurídiques 
i que volen donar-les a conèixer a 
l’entrada del Palauet. Fins al dia 15 
d’abril es pot sol·licitar aquest es-
pai a (biblioantic@icab.cat) per als 
col·legiats de l’ICAB.

Així mateix s’entregaran els premis 
del Concurs de Redacció Infantil 
2015 per a nens i nenes de 7 a 12 
anys. Les redaccions s’han d’entregar 
al Registre abans del 13 d’abril.
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita el web del Club ICAB per  

saber com gaudir de cada oferta.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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Anuncis

OFERTES 
 
Despatx a compartir

Aragó/Pg. de Gràcia, excelente 
imagen, despacho de 11 m2, 250 
euros, secretaria, conserje, sala de 
juntas común de 29 m2. Jordi Tel. 
676972089.  

Aragó/Rbla. Catalunya, 2 despachos 
de 10 y 8 m2. Interiores y tranquilos 
en finca regia. Sala de juntas. 
275 euros y 200 euros + gastos 
(excepto telf.) e IVA. Internet. Tel. 
679959404. 

Aragó/Rbla Catalunya, despatx 
moblat climatitzat + sala de 
reunions des de 250 euros/mes. 
Subministres llum, aigua i neteja 
inclosos. Elecció per a compartir 
altres despeses. 932160424. 

Aribau/Còrsega,  dret a sala de 
juntes. Acabat de reformar. Finca 
règia amb conserge. 250 euros/mes 
(internet i neteja setmanal inclosos) 
+ 20% despeses (llum, aigua i gas). 
Tel. 935327505. 

Aribau 171/París, moderns 
despatxos en elegant finca antiga de 
l’Eixample. Recepció i sala reunions 
comú amb altres companys. 
Despatxos individuals 290 euros, 
max 2 pers. ADSL i despeses 
incloses. Tel. 932427857. 

Av. Diagonal 440. Despatx individual 
11 m2 en pis principal 180m2, finca 
regia. Moblat o no. A/a/c, aigua, 
llum, adsl, neteja, sala de juntes. 315 
euros +IVA. Tel. 671091421. Jordi 

Av/Diagonal/Balmes dedicado a 
Mercantil e Internacional con todos 
los servicios y secretaria. Busca 
civilista o fiscalista para colaborar y 
compartir. Clientela extranjera. Tel. 
609356165.  

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

Av. Carles III/Av. Diagonal, 195 
euros al mes; despacho individual, , 
muy bien comunicado, próximo a la 
ciudad judicial, recién reformados, 
climatizado, parquet, conserje, etc. 
Tel. 649348129.  

Balmes 188, 4-1 Oficina virtual 
de diseño, domiciliación social y 
fiscal, recepción notificaciones, 

recepcionista, wifi, fax, Sala 
de Juntas. 100 euros/mes. Tel. 
934157159 

Balmes/La Forja, despacho 15 m2 
en C. Todos los servicios incluidos 
400 euros/mes. Tel. 935340400.  

Bruc/Mallorca, despacho exterior, 
servicio portería y sala de juntas 
a compartir, 300 euros/mes. Tel. 
615050408. 

Bruc/Valencia, oficina virtual, 
100 euros sin límite horario, 
domiciliaciones y acceso a sala de 
reuniones. Tel. 932070280. 

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

Ciutat de la Justícia: despatx 
350 euros/m, exterior, despeses 
incloses, climatització. Sala de 
juntes. WiFi, Edifici oficines a 100 
m Jutjats de Barcelona, Recepció, 
Conserge 24 h, Pàrking. Tel. 
629338084. 

Ciudad de la Justicia/l’Hospitalet, 
exterior, pie calle, 300 euros, 
amueblad, recepción, s. juntas, 
agua, luz, tel, fax, fotocop. Ofrezco 
colaboraciones extranjería y laboral. 
Tel. 93346253. 

Esplugues, pie d calle, luminoso, 
exterior, sala juntas, servicios 
agua, luz, fax,  tel. fotocopiad.
etc.300 euros/mes. Se ofrecen 
colaboraciones extranjería-laboral. 
Tel.635428826. 

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. 

Gran Vía CC/Balmes. Alquiler 
despacho 12m2 + zonas comunes: 
recepción, sala juntas, aseo. 
Amueblado. Alarma. 280 euros/mes 
+IVA; telefonía y ADSL aparte. Para 
1 o 2 personas. Tel. 934146982. 

Mallorca, 346, individual 25 m2 
amueblado,  laboral y/o mercantil. 
Todos los servicios, luz, agua, 
teléfono, ADSL, limpieza, secretaria, 
sala de juntas. Por 250 euros/mes. 
Tel. 934576620. 

Mallorca/Girona Despacho de 
abogados multidisciplinar, ofrece 
despacho de 10mt. Finca regia 

reformada. Servicios incluidos. 380 
euros/mes. Tel. 935539829. 

Mandri nº36. 250 euros/mes con 
gastos incluidos. Tel. 932996991 o 
al 667182523.  

Muntaner 269. Despatx amb balcó, 
moblat, 1 ó 2 persones, c/a/a. Inclou 
subministres, adsl, tel, còpies, 
secretaria, sala juntes, office. Preu 
a convenir. Col·laboració. Olga 
933682567. 

Muntaner, entre Mallorca/Valencia. 
Lluminós, molt ben comunicat. 2 
estàncies ext,, 1 int. 2 més d’arxiu, 
sala de juntes de 14 m2. Alta llum i 
aigua, ADSL, Acabat d pintar! 800 
euros. Mercè Tel.  933235625. 

Muntaner/Via Augusta, despachos 
22 m. ext. en finca regia. Zona, 
todos los servs y secretaria 
incluídos, sala juntas, (no teléf). 600 
euros. Tel. 932417507. 

Pedralbes, despatx multidisciplinar, 
500m2, molt bona imatge. Tots 
els Serveis. Entre 15m2 i 20 m2 i 
350 euros/mes a 400 euros/mes. 
Possibilitat de col·laboració. Tel. 
616986723. 

Pg. Bonanova despacho a compartir. 
Superficie disponible hasta 40 m2 
formada por dos despachos y una 
sala de juntas. Amueblado. Precio 
negociable según espacio a ocupar. 
Tel. 609100808. 

Paris/Rocafort. Despacho virtual, 
con gestión de correspondencia, 
de visitas, notificaciones por mail, 
salas de juntas. Conserje. 30 euros/
mes. Bien comunicado con metro, 
autobuses y tren. Tel. 933633830. 

Passeig de Gràcia, despatx amb tots 
els serveis al. Llum natural, 16 m2, 
en finca règia. Tel. 932426252.  

Pau Casals/Pl. Francesc Macià.15 
m2.aprox. Finca regia, moblat, 
ADSL,calefacció,A/A,sala d’espera, 
reformat. No inclòs telèfon ni 
secretària. Condicions a convenir. 
Tel. 932007755. 

Pau Claris 139, despatx individual i 
tranquil a finca règia amb conserge, 
inclòs aigua, llum, adsl, a/a/c, 
neteja. 300 euros. Tel. 666607893. 

Pl. de Sants, despacho individual, 
sólo lo uso de 18h en adelante, resto 
tiempo disponible. Sala reuniones, 
luz, internet, correo, 124 euros/mes. 
No Laboralistas.. Tel. 639529563. 

Pl. Dr. Letamendi/Enrique 
Granados: auditor y letrado, buscan 
compañer@s para compartir 
gastos en despacho profesional. 
Preferencias: fiscal, laboral, 
mercantil, civil, penal económico. 
Tel. 625455666. 

Provença/Aribau. Ofrecemos uso 
de sala de juntas. Recepción de 
llamadas y correspondencia. Wiffi. 
Finca con conserje. Preferentemente 
abogado/a laboralista. 100 euros/
mes. Tel. 615101438. 

Provença/Roger de Llúria, oficina 
virtual, servicio de fax, tel y 
correspondecia, sala de juntas. 
Por solo 50 euros + IVA, a un paso 
del Colegio de Abogados . Tel. 
931621588/618526638. Adriana. 

Rbla. Catalunya, 2 despachos 
contiguos, luminosos, climatizados, 
16 m2 cada uno de ellos, despacho 
compartido, precio a convenir, no 
turno oficio penal Tel.934872053. 

Rbla. Cat/Pg. Gràcia: 20 m2 
(1-2 adv.) exterior en finca règia 
amb conserge, 8 advocats, a/a 
i calefacció, recepcionista, sala 
juntes, ADSL, fax, fotocòpies, 
neteja. 850 euros + IVA/mes. Tel. 
934581298. 

Rbla. Catalunya/Provença. 
Localización inmejorable. Buen 
ambiente de trabajo y posibilidad 
de colaborar. Precio a convenir. Tel. 
932101590. 

Roger de Llúria/Provença, finca 
regia con conserje, despacho 
grande y luminoso, exterior, 
capacidad para dos personas, 
suministros, recepción todo el día, 
office, limpieza, 700 euros . Tel. 
932081510. 

Sicilia/Córcega. 2 despachos, sala 
juntas, recepción con centralita, 
oficce equipado y baño. Amueblado, 
exterior, calefacción, a/a y parquet. 
Tel.934590277. 

Trav. de Gràcia/Tuset. 
18m2,comunicat, llum 
natural,bufet de 250m2,zones 
comuns: A/a,sala juntes,s. 
espera,cuina,adsl,fax,neteja. 
Reformat. Preu convenir. 
Tel.670765257 

Tuset, despatx individual d’alt 
standing a advocat no mercantil ni 
civil. Interessen col·laboracions. 
Secretària i Serveis inclosos.  750 
euros/mes. Tel. 932326875. 

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
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Tuset /Trav. de Gràcia,  2 despatxos 
amb tots els serveis. 1 per dues 
persones a 600 euros. Molt 
lluminós. 20m. 1 per una persona 
a 400 euros. Metros: 10mts. 
Conserge. 2 sales de juntes, Office i 
servei de Recepció  a compartir. Tel. 
Mireia. 934156280. 

Vía Augusta/Av. Diagonal Oficinas 
virtuales junto desde 30 euros. 
Puestos coworking desde 150 euros. 
Tel. 675581462. 

Via Laietana., amplia sala de juntas, 
10 euros/hora, Posibilidad alquiler 
despacho virtual 50 o 30Ðmes, con 
o sin servicio de fax y recepción de 
correo. Tel. 699029609, 663037110. 

Via Laietana/Fontanella.  Alquiler 
4 despachos exteriores. 20 a 15m2, 
700/550 euros. Incl. agua, luz, calef, 
wifi, sala de juntas. Dispone de 
Cocina. Recién reformado. Techos 
altos. Tel. 931599904. 

Via Laietana/Urquinaona. 
Despacho virtual. Uso de 2 Salas 
de Juntas 10Ð/h. Muy buena 
imagen. Domiciliación, gestión de 
correspondencia, notificaciones, 
Fax, fotocopiadora, 50 euros/mes. 
Tel. 670885724. 

Vilafranca del Penedès, despatx 
virtual, únicament a efectes del Torn 
d’Ofici. Les persones interessades 
podeu trucar, de dilluns a divendres, 
de 9h a 15h, al Tel. 658943974. 

Vilanova i La Geltru centre, dos 
despatxos. preu a negociar. 
Subministres, tel/fax/adsl, sala 
juntes. aguilarmerce@icab.cat 
 

Despatx per llogar o vendre
 
Vendo despacho en St. Antonio Ma 
Claret/Pg. De St. Joan, 3 despachos, 
amplia recepción, sala de juntas, 
trastero, amueblado, posible 
parking, 126m2, 328.000 euros. 
Alta de todos los servicios. Tel. 
934574344 de 17 a 20h. 

Local en lloguer. 45 m2. Perfecte 
estat, exterior i molt lluminós, a 
peu de carrer. Diàfan amb lavabo 
independent. Plaça Font Castellana.  
350 euros/mes. Tel. 932158302. 

Lloguer de despatxos a la dreta de 
l’Eixample, edifici d’oficines, de 40, 
80 i 225 m2. Disponibilitat de sala 
de juntes. Accés per a minusvàlids i 
possibilitat de places d’aparcament. 
Locals reformats. Tel. 934671727. 

Llogo despatx de 135m2, Provença, 
312, 3r 1a, totalment equipat, 4 
despatxos, sala de juntes, recepció, 
c/a/a, arxius, moblat, bany amb 
dutxa. 1.550 euros/mes, negociable. 
Tel. 935402276/667452893. 
 

Col·laboracions
 
Abogada mercantil especializada 
en reestructuraciones, contractual, 
comercio internacional y franquicias 
con proyectos propios, busca 
colaboración profesional. Dilata 
experiencia e ingles muy alto. Tel. 
635123275. 

Abogada especialista en derecho 
penal, derecho penitenciario, 
jurisdicción de menores, y 
violencia doméstica se ofrece para 
colaboraciones. Tel. 677290019. 

Abogada con experiencia en 
materia penitenciaria y penal se 
ofrece para gestionar expedientes 
penitenciarios, permisos, recursos, 
etc. Mercè. 675812488. 

Abogado fiscalista con dilatada 
experiencia y despacho propio 
se ofrece para colaboraciones en 
asesoramiento y gestión fiscal y 
tributaria. Tel: 600084868. Juan 
Carlos. 

Abogado con despacho propio y 
experiencia en Laboral, Civil, Familia 
y Administrativo se ofrece para 
colaboraciones profesionales y/o 
sustituciones de la forma en que se 
acuerde. pguerrero@icab.cat 

Abogado especializado en Derecho 
procesal civil y mercantil, se 
ofrece para colaboraciones con 
disponibilidad en horario de tardes. 
Tel. 682891074 a.marimon@icab.es 

Advocada especialitzada en LOPD, 
amb despatx propi, s’ofereix en 
col·laboracions externes. info@
protecdatassessor.com. Més 
informació www.protecdatassessor.
com 

Advocada amb despatx propi i 
experiència en dret penal i família, 
ofereix col·laboracions. Tel. 
666391099. 

Advocada i criminòloga 
amb despatx a Barcelona i 
Sabadell, experiència en penal 
i dret de família, s’ofereix per a 
col·laboracions i substitucions arreu 
de Catalunya. www.aricoabogados.
com 696130557. 

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

Llicenciada en Dret amb experiència 
en assessorament sobre assumptes 
de violència de gènere i dret de 
família voldria  col·laborar en 
despatx en horaris de tardes. Tel. 
606256945. 
 

Diversos
 
Venda o lloguer a Calella de 
Palafrugell, apartament/baixos, 
2a línea de mar, rere Pg. Marítim, 
3hab., (1 suite), 2 banys, sala d’estar 
i menjador, cuina americana. 
Terrassa jardí, pàrquing. Tel. 
934571524. 

Vallirana. Urbanización la selva 
negra catalana. Para vivienda 
unifamiliar, vendo solar 800 m2. Al 
corriente de pagos y obligaciones. 
Tel. 699564646. sanahuja@icab.es 

Bufete Perera. Abogados. API. 
Precisa pisos en Barcelona. 
Excelentes clientes, seriedad 
y solvencia: jueces, médicos, 
profesores universidad. Tel. Rosa 
606325105 o rosa@bufeteperera.es 

Mesa despacho única, 4 cajones, 
diseñada por ebanista, con talla, 
adornos y sobre piel. Medidas 
165x83. Precio a convenir. Preguntar 
por Joan 610457719 (se mandan 
fotos). 

Alquilo 1 plaza parking en edificio 
contiguo a Ciutat de la Justicia 
(Aprestadora, 35). 100 euros + IVA/
mes. Tel. 932170053. 

Vendo mesa de despacho o comedor 
de caoba en muy buen estado con 
4 sillas recién tapizadas. Precio a 
convenir. Envío fotos. Tel. Mª José 
617703008. 

Se vende o alquila inmueble útil 
para despacho o vivienda. Sito en 
Pl. Bonanova nº1-Lluçanès nº 10 de 
86 m2. Precio alquiler 950 euros al 
mes. Precio venta 395.000 euros. 
Tel. 619758346. 

Busco taula o petit despatx + espai 
visites, per 1/2 jornada (matins), 
zona a prop del col·legi d’advocats. 
Només necessito WIFI, però 
NO telèfon/fotocopiadora/fax/
domiciliacions. Tel. 628250063. 
 

DEMANDES 

Despatx a compartir
 
Busco advocat que vulgui compartir 
despatx a Badalona. 200 euros/
mes. Despatx cèntric. Obertura 
estimada al mes de febrer. Tel. 
656964203. 

Despatx multidisciplinar cerca 
advocat/da especialitat Laboral/
penal Administratiu/. Despeses 
compartides. Estem Desenvolupant 
un nou i bonic projecte. Tel. 
665688349. 

Despatx a Calella busca procurador/
advocat estrangeria/graduat social/
administrador finque per compartir 
despatx i col·laboració. 120m, 
equipat (s. juntes/aire/fax/fotoc/
scan/tf) llum. Preu Negociable . Tel. 
667086495. 

Asesoría desde 1965, con despacho 
en Pg. de Gracia, busca compañero 
laboralista con cartera propia para 
integrarse y completar proyectos 
comunes. Ofrecemos despacho 
individual y servicios comunes.  Tel. 
932153934. 

Busco despacho virtual o media 
jornada en Mataró y Terrassa. 
Especializada en extranjería y 
familia. Tel. 663011463. 
 

Despatx a compartir
  
Es cerca advocat coneixedor de Dret 
Tributari en l’àmbit immobiliari per a 
fer classes. Tel. 606400107. 
 

Col·laboracions
 
Busco lletrat/a o procurador per 
crear col·laboracións, amb cartera 
i busqui un despatx amb molta 
presència. Tots serveis. Mandri, 
moblat. 670804813. 

Busco lletrat/a laboralista per 
crear col·laboracions, amb cartera 
i busqui un despatx. Import 260 
euros + IVA, moblat, inclou (llum, 
tel. nacional internet, aigua, neteja. 
Bon ambient. Jordi Bombí. Tel. 
679223100. 

MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis
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