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Amb aquest exemplar corresponent al mes de setembre 
que ara teniu a les mans, la revista Món Jurídic arriba al 
seu número 300. Es la clara expressió de l’esforç realitzat 
per l’ICAB durant 30 anys per tal d’oferir una eina útil al 
col·legiats en els àmbits de les novetats legislatives, de 
la vida col·legial i professional, de les notícies generades 
en el món de la justícia i de la bibliografia jurídica més 
representativa. 

Està ben clar que al llarg de tot aquest temps la revista ha 
viscut una notable evolució, però també es constata que 
el seu esperit fundacional perviu: la voluntat de ser un 
mitjà de comunicació per a l’advocacia, un portaveu de les 
inquietuds i els interessos dels advocats i les advocades. 

Aquest mes de setembre, caracteritzat per la represa 
del curs escolar i acadèmic, ens aboca també a una altra 
commemoració. La nova edició dels cursos de forma-
ció continua per als nostres col·legiats i col·legiades que 
endega l’ICAB coincideix enguany amb la celebració dels 
50 anys de l’Escola de Pràctica Jurídica, que avui és un 
referent dels centres post universitaris de pràctica jurídica 
que millor preparen els advocats per al seu exercici pro-
fessional. 

L’EPJ ha sabut adaptar-se al nou marc d’accés a la profes-
sió i a posar en valor les habilitats essencials per a l’exer-
cici pràctic de la professió. Els actes commemoratius, que 
es van endegar amb la festa d’estiu, amb més de 400 
assistents, i la presentació d’Alumni EPJ, la comunitat dels 
exalumnes de l’escola per promoure l’intercanvi de conei-
xements, experiències i fer networking, s’aniran desenvolu-
pant els propers mesos, amb una exposició retrospectiva i 
un seminari per Sant Raimon, entre d’altres activitats.

L’aprenentatge continu, situat avui en el cor mateix 
de l’activitat dels advocats i advocades, ens ajuda a 
avançar i afrontar noves situacions relacionades amb 
l’atenció a les persones -consubstancial amb la feina 
de l’advocacia- i ens permet detectar noves situacions 
d’alerta social. 

Té sentit denunciar, en aquest sentit, el perill que la situ-
ació infrahumana en què es troben els refugiats es pugui 
agreujar amb demores de prop de tres anys per obtenir 
el reconeixement de l’asil o protecció internacional o 
que el reglament que ha de desenvolupar la Llei d’asil, 
que va entrar en vigor fa 5 anys encara estigui pendent 
d’aprovació. Per tot plegat, l’ICAB juntament amb el 
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona pro-
movem la creació d’una Comissió mixta amb la ferma 
voluntat d’establir un pla d’actuació conjunt que eradiqui 
el problema. I amb l’Advocacia Espanyola s’ha posat en 
marxa un registre d’advocats per oferir assessorament 
als refugiats desplaçats.

Els drets humans són els valors que han de moure la nos-
tra societat. Per això com a advocats oferim els nostres 
coneixements jurídics obtinguts amb anys d’estudi i d’ex-
periència en la defensa dels interessos de les persones, 
i estenem la mà a les autoritats i institucions per trobar la 
solució a aquest drama humà. 

La formació i la informació son peces bàsiques que ens 
ajuden a complir millor amb el nostre compromís com 
a professionals del dret i com a persones. Vull, per tant, 
expressar la meva pública felicitació a l’Escola de Pràctica 
Jurídica i a la revista Món jurídic, exponents de rigor i de 
feina ben feta al servei del Dret i de la Justícia.

SEMPRE APRENENT
J.Oriol Rusca i Nadal 

Degà de l’Il·lustre Col·legi  
de l’Advocacia de Barcelona
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Actualitat

NOVETATS
LEGISTATIVES

 Llei orgànica 8/2015, de 22 de 
juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adoles-
cència (BOE núm. 175, 23.07.2015).

 Llei 14/2015, del 21 de juliol, 
de l’impost sobre els habitatges 
buits, i de modificació de normes 
Tributàries i de la Llei 3/2012 (DOGC 
núm. 6919, 23.07.2015).

 Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes 
(DOGC núm. 6919, 23.07.2015).

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat ad-
ministrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels Governs Locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activi-
tat econòmica (DOGC núm. 6920, 
24.07.2015).

 Llei 24/2015, de 24 de juliol, de 
patents (BOE núm. 177, 25.07.2015).

 Llei 25/2015, de 28 de juliol, de 
mecanisme de segona oportunitat, 
reducció de la càrrega financera i 
altres mesures d’ordre social (BOE 
núm. 180, 27.09.2015).

 Llei 28/2015, de 30 de juli-
ol, per a la defensa de la quali-
tat alimentària (BOE núm. 182, 
31.07.2015).

 Llei 29/2015, de 30 de juliol, 
de cooperació jurídica internacio-

nal en matèria civil (BOE núm. 182, 
31.07.2015).

 Llei 19/2015, del 29 de juliol, 
d’Incorporació de la Propietat tem-
poral i de la Propietat compartida 
en llibre Cinquè del Codi civil de Cata-
lunya (DOGC núm. 6927, 04.08.2015).

 Llei 22/2015, del 29 de juliol, 
de modificació de l’article 6 del 
text refòs de la Llei amb protecció 
dels animals (DOGC núm. 6927, 
04.08.2015).

 Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència a l’àmbit de l’Habitat-
ge i la pobresa energètica (DOGC 
núm. 6928, 05.08.2015).

 Llei 25/2015, del 30 de juliol, 
del voluntariat i de foment de l’As-
sociacionisme (DOGC núm. 6930, 
07.08.2015).

 Llei 12/2015, de 9 de juliol, 
de cooperatives (BOE núm. 194, 
14.08.2015)

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administra-
tiva de l’Administració de la Generali-
tat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica 
(BOE núm. 195, 15.08.2015).

 Ordre EMO / 239/2015, de 24 
de juliol, de modificació de l’Ordre 
EMO / 347/2014, de 26 de novem-

bre, per la qual s’estableix el calendari 
de festes locals a la Comunitat Autò-
noma de Catalunya per a l’any 2015 
(DOGC núm. 6762, de 12.02.2014) 
(DOGC núm. 6926, 03.08.2015).

 Ordre ENS / 241/2015, de 27 
de juliol, de la formació en cen-
tres de Treball (DOGC núm. 6928, 
05.08.2015).

 Ordre PRE/1565/2015, de 23 de 
juliol, per la qual es convoca la prova 
d’avaluació d’aptitud professional per 
a l’exercici de la professió de procu-
rador dels Tribunals per a l’any 2015 
(BOE núm. 181, 30.07.2015).

 Ordre GRI/233/2015, de 20 de 
juliol, per la qual s’aprova el Protocol 
d’identificació i signatura electrò-
nica (DOGC núm. 6922, 28.07.2015).

 Resolució JUS/ 1735/2015, de 
17 de juliol, per la qual s’atorguen 
les medalles d’honor per serveis 
excepcionals a la justícia i els men-
cions honorífiques en matèria de 
justícia a Catalunya, per a l’any 2015 
(DOGC núm. 6923, 29.07.2015).

 Resolució de 20 de juliol de 
2015, de la Secretaria d’Estat d’Eco-
nomia i Suport a l’Empresa, per la 
qual es publica la llista d’entitats 
que han comunicat la seva adhesió 
al Codi de Bones Pràctiques per a 
la reestructuració viable dels deutes 
amb garantia hipotecària sobre 
l’habitatge habitual, actualitzada al 
segon trimestre de 2015 (BOE núm. 
179, 28.07.2015).
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PROTESTO!
Vull la millor assegurança de salut

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

 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.

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



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

LLEI ORGÀNICA 7/2015 , DE 21 DE JULIOL, PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 
ORGÀNICA 6/1985, DE L’1DE JULIOL, DEL PODER JUDICIAL

Coordinat per Isidor García
Comissió de Normativa

 
 
 
 

El Butlletí Oficial de l’Estat del pas-
sat 22 de juliol de 2015 va publicar la 
darrera reforma de la LOPJ d’aques-
ta legislatura. 

Aquesta llei incorpora modifica-
cions en l’àmbit jurisdiccional de 
contingut molt divers. La majoria 
d’elles abasten aspectes organitza-
tius. Des d’aquest punt de vista, es 
preveu que l’àmbit territorial de la 
jurisdicció dels Jutjats de Violència 
sobre la Dona pugui abastar dos o 
més partits judicials; que es puguin 
modificar les normes de repartiment 
per tal d’equilibrar la distribució de 
la càrrega de treball entre jutjats 
d’àmbit provincial; que es pugui 
establir l’especialització específica i 
temporal d’un o més òrgans judicials 
d’una mateixa província, en casos 
especials; o, també, es modifiquen 
aspectes del règim jurídic dels Jut-
ges d’Adscripció Territorial. A més, 
en l’àmbit de l’Oficina Judicial, l’ano-
menat Servei Comú d’Ordenació del 
Procediment deixa de ser excepci-
onal i passa a ser un Servei Comú 
que naturalment ha d’existir en 
els dissenys d’Oficina Judicial i es 

preveu l’existència de nous Serveis 
Comuns de Jurisdicció Voluntària i 
de Mediació. 

També en l’àmbit institucional hi ha 
reformes organitzatives, com ara 
ampliar --de cinc a set--  el nombre 
de membres de la Comissió Per-
manent  del CGPJ; o d’altres amb 
transcendència pràctica, com ara 
l’expurgació i destrucció d’expedi-
ents judicials (tramitats i resolts) 
als sis anys de la fermesa de la 
resolució definitiva d’acabament del 
procediment (llevat dels expedients 
penals i els que reglamentàriament 
es determini que són de valor cultu-
ral, social o històric).

Però també, hi ha modificacions de 
contingut més substancial, que van 
més enllà de l’àmbit organitzatiu. 
Així, es suprimeix la responsabilitat 
civil directa dels jutges i magistrats, 
sens perjudici que l’Administració 
pugui repetir –en via administrati-
va— contra els que hagin actuat 
amb dol o culpa greu. Es regula 
de forma específica la protecció 
de dades personals en l’àmbit 
dels Tribunals. També es preveu la 
perllongació en el servei actiu dels 
membres de la carrera judicial, supri-
mint la figura del magistrat Emèrit. 

Entre els aspectes més transcen-
dents hem de referir que s’estableix 
la vinculació dels jutges i tribunals 
al Dret de la Unió Europea, tot 
preveient la figura de la qüestió 
prejudicial europea; com també que 
les sentències del Tribunal Europeu 
de Drets Humans que declarin la 
vulneració d’algun dels drets reco-

neguts en el Conveni Europeu per 
a la protecció dels Drets Humans 
i Llibertats Fonamentals i en llurs 
Protocols, seran motiu suficient per 
a la interposició del recurs de revisió 
de la sentència ferma recaiguda en 
el procés «a quo». A més, s’actua-
litzen i redefineixen --de forma molt 
extensa-- els criteris d’atribució de la 
jurisdicció als Tribunals espanyols en 
l’ordre jurisdiccional civil.

Cal assenyalar l’ampliació de com-
petències dels jutjats VIDO, com ara 
per conèixer del delicte de quebran-
tament de l’article 468 CP, o per 
instruir els delictes de revelació de 
secrets i d’injúries en què es mani-
festi la violència de gènere.

AQUESTA LLEI 
ENTRA EN VIGOR 
EL PROPER 1 
D’OCTUBRE DE 
2015, LLEVAT 
ALGUNES 
DISPOSICIONS 
(RECURS DE 
CASSACIÓ I 
EL RÈGIM DE 
LES COSTES 
EN EL PROCÉS 
CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU)
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Des d’aquest punt de vista compe-
tencial dels Tribunals, té interès par-
ticular assenyalar que es reconfigura 
l’àmbit de competències dels Jutjats 
del Mercantil. Entre d’altres modi-
ficacions, cal advertir que deixaran 
de conèixer dels procediments 
concursals de persona natural que 
no sigui empresària. El coneixement 
d’aquests assumptes passarà als 
Jutjats de Primera Instància.  Les 
accions col·lectives en matèria de 
condicions generals de la contracta-
ció i a la protecció de consumidors 
i usuaris correspondran als Jutjats 
del Mercantil, però les accions 
individuals pertocaran als Jutjats de 
Primera Instància.

Per últim, cal assenyalar diverses 
reformes de caire funcionarial, com 
ara la relativa al Cos de secretaris 
judicials (que passen a ser “lletrats 
de l’Administració de Justícia”), 
que amplia les seves competènci-
es --com ara sobre mediació o en 
la tramitació i, si s’escau, resolució 
dels procediments monitoris--, a 
més de clarificar la seva regulació 
funcionarial en aspectes com el 
règim disciplinari. També el Cos de 
metges forenses (en què s’haurà 
d’acreditar l’especialitat de Medi-
cina Forense per accedir-hi) i que 
en els Instituts de Medicina Legal 
i Ciències Forenses passaran a 
haver-hi unitats de valoració forense 
integral (amb psicòlegs i treballa-
dors i educadors socials). Per últim, 
en aquest grup de reformes s’ha 
d’advertir que els membres del 
Cos de gestió processal passen a 
tenir la condició d’agent de l’auto-
ritat quan despleguin funcions de 
documentació en embargaments o 
llançaments.

Hem de tenir en compte que 
aquesta Llei entra en vigor el pro-
per 1 d’octubre de 2015, llevat de 
les disposicions que modifiquen 
el recurs de cassació i el règim de 
les costes en el procés contenci-
ós administratiu (perquè també 
es reforma la Llei de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa), que 
entraran en vigor a l’any de la seva 
publicació (22.07.2016). El recurs 
de cassació contenciós adminis-
tratiu podrà ser admès a tràmit 
quan, havent invocat una concreta 
infracció (substantiva o processal) 
de l’ordenament jurídic, o de la 
jurisprudencia, la sala del contenci-
ós-administratiu del TS estimi que 
el recurs presenta interès cassa-
cional objetiu per a la formació de 
jurisprudència. La llei determina 
quins supòsits poden ser d’interès 
cassacional.

La Llei també modifica la LEC, per 
adaptar-la a la nova regulació sobre 
informació de l’estat de les actu-
acions judicials (l’agenda d’asse-
nyalaments ha de ser pública de 
forma setmanal), la publicitat de 
les sentències (amb protecció de 
les dades personals) i l’execució de 
sentències del Tribunal Europeu de 
Drets Humans. També es modifica 
la Llei de Demarcació i Planta i la 
Llei Orgànica Processal Militar.

 
APROVAT EL MODEL 
D’ESCRIPTURA 
PÚBLICA EN FORMAT 
ESTANDARDITZAT 
I AMB CAMPS 
CODIFICATS PER A 
LA CONSTITUCIÓ DE 
LES SOCIETATS DE 
RESPONSABILITAT 
LIMITADA

L’Ordre JUS/1840/2015, de 9 de 
setembre (BOE 12.09.2015), aprova 
el model d’escriptura pública en 
format estandarditzat i amb camps 
codificats per a la constitució de les 
societats de responsabilitat limitada, 
mitjançant el document únic electrò-
nic (DUE) i el sistema de tramitació 
telemàtica del Centre d’Informa-
ció i Xarxa de Creació d’Empreses 
(CIRCE), així com l’aprovació del 
llistat d’activitats econòmiques que 
poden constituir la seva objecte 
social.

Així es desenvolupen els articles 15 
i 16 de la Llei 14/2013, de 27 de se-
tembre, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització. 

És també objecte d’aquesta Ordre 
l’aprovació de la relació d’activitats 
que poden integrar-se en l’objecte 
social dels estatuts, de conformitat 
amb la previsió de l’apartat segon 
de la disposició final desena de la 
mateixa llei.



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS
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LABORAL
ACOMIADAMENT 
PROCEDENT PER 
DEPRESSIÓ I INGESTIÓ 
DE BEGUDES 
ALCOHÒLIQUES 
Tribunal Superior de Justícia de 
Múrcia, 18 de desembre de 2014

La Sala del Tribunal Superior de Justícia 
de Múrcia va dictar una sentència mit-
jançant la qual declara procedent l’aco-
miadament d’un treballador que es 
trobava de baixa mèdica per depressió, 
ja que va ser enxampat “in fraganti” 
per un detectiu privat celebrant la victò-
ria de la selecció espanyola de futbol a 
l’Eurocopa del 2012, ingerint begudes 
alcohòliques. En aquesta resolució, 
la Sala considera que, si bé l’activitat 
social del treballador, per regla general, 
no pertorbaria o retardaria la seva 
curació, l’actor es trobava rebent trac-
tament farmacològic, de manera que 
la ingestió de begudes alcohòliques sí 
que estaria retardant o pertorbant la 
curació, incorrent així en un transgres-
sió de la bona fe contractual.  

SILENCI POSITIU  
I FOGASA
Tribunal Suprem,  
16 de març de 2015

La Sala del Social del Tribunal Suprem 
ha dictat recentment una sentència 
en unificació de doctrina mitjançant la 
qual es declara l’aplicació del “silenci 
positiu” en les reclamacions contra el 
Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
quan les mateixes no s’hagin resolt 

dins el termini de tres mesos esta-
blert a l’article 28 del RD 505/1985 de 
6 de març. En aquest cas, el treba-
llador va presentar sol·licitud davant 
FOGASA, amb base a les previsions 
de l’article 33.3 de l’ET, sobre l’abo-
nament del 40% de la indemnitza-
ció derivada d’extinció de la relació 
laboral, pretensió que es denega al 
sol·licitant fora del termini de tres 
mesos, a comptar des que es va pre-
sentar en forma la sol·licitud. Per això, 
l’Alt Tribunal resol reconeixent el dret 
del sol·licitant a la prestació sol·licita-
da, en operar el silenci administratiu 
positiu, i per tant sense tenir eficàcia 
la resolució expressa de FOGASA 
denegant la petició.

PENAL
POLÈMICA SENTÈNCIA 
EN RELACIÓ A LA 
CREMA D’UNA 
FOTOGRAFIA DEL  
REI JOAN CARLES  
I DE LA REINA SOFIA
Tribunal Constitucional,  
22 de juliol de 2015

El Jutjat Central Penal de l’Audièn-
cia Nacional va condemnar a dues 
persones a quinze mesos de presó 
per un delicte d’injúries a la corona, 
tipificat a l’article 490.3 del Codi Penal. 
L’acció dels penats consistia en la 
crema d’una fotografia de SSMM els 
Reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia. El 
succés va esdevenir en 2007.

Contra aquesta sentència es va inter-
posar recurs i el ple de la sala penal 
de l’Audiència Nacional va acordar de-

sestimar el mateix, per considerar que 
els fets jutjats excedeixen de l’exercici 
legítim de la llibertat d’expressió.

Contra aquesta sentència es va in-
terposar al seu torn recurs d’empara 
davant el Tribunal Constitucional qui, si 
ST 177/2015, de 22 de juny, desestima 
aquest recurs, amb tres vots particulars.

L’Alt Tribunal utilitza dos arguments per 
denegar l’empara. 

D’una banda, considera que la llibertat 
d’expressió no és un dret fonamen-
tal absolut i il·limitat, sinó que té els 
seus límits, de manera que qualsevol 
expressió no mereix, pel simple fet de 
ser-ho, protecció constitucional, ja que 
l’art. 20.1 a) CE “no reconeix un pre-
tès dret a l’insult” (STC 29/2009, de 
26 de gener; 77/2009, de 23 de març, 
i 50/2010, de 4 d’octubre).

Així, la sentència considera que que-
den fora de la protecció constitucional 
de l’art. 20.1 a) CE “les expressions 
indubtablement injurioses o sense 
relació amb les idees o opinions que 
s’exposin i que resultin innecessàries 
per a l’exposició de les mateixes”.

D’altra banda, la sentència destaca 
que la destrucció d’un retrat oficial 
posseeix un innegable i assenyalat 
component simbòlic. Tot i que les 
més genuïnes formes d’expressió 
consisteixen en manifestacions orals 
o escrites, la resolució assenyala que 
les persones també poden comunicar 
o expressar les seves idees i opinions 
mitjançant conductes, fets o compor-
taments no verbals que, en aquesta 
consideració, són també manifes-
tacions de la llibertat d’ expressió, 
dret que no és absolut, com ja hem 
assenyalat.

N
O

VE

TA
TS JURISPRUDENCIALS

N
O

VETATS JURISPRUDENCIA
LS
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Aquesta sentència ha tingut tres vots 
particulars, dels quals reflectim aquí el 
de la Il·lma magistrada Encarna Roca 
Trías: “Es tracta, com vaig manifestar 
en el Ple, d’una decisió complexa, 
plena d’arestes i discutible (...). La 
meva postura davant aquesta difícil 
decisió ha estat optar, en aquest 
cas, pel reconeixement de la llibertat 
ideològica i la protecció de la seva 
manifestació, atès que, com s’ha dit 
per aquest Tribunal, “sense la llibertat 
ideològica consagrada a l’art. 16.1 de 
la Constitució, no serien possibles els 
valors superiors del nostre ordena-
ment jurídic que es propugnen en 
l’art. 1.1 de la mateixa per constituir 
l’Estat social i democràtic de dret que 
en aquest precepte s’instaura”, ja que 
“perquè la llibertat, la justícia, la igual-
tat i el pluralisme polític siguin una re-
alitat efectiva i no l’enunciació teòrica 
d’uns principis ideals , cal que a l’hora 
de regular conductes i, per tant, de 
enjudiciar, es respectin aquells valors 
superiors sense els quals no es pot 

desenvolupar el règim democràtic que 
ens hem donat en la Constitució de 
1978 “.

Com veiem, es tracta d’una resolució 
polèmica i transcendent, tenint en 
compte el moment polític en què ens 
trobem i la percepció que, de la mo-
narquia, té la societat.

JUSTÍCIA EUROPEA
COMPETÈNCIA 
JURISDICCIONAL 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (Sala Primera),  
11 de juny de 2015 

La qüestió prejudicial plantejada es 
compon de dues parts: 1. el reparti-
ment de la competència jurisdicci-
onal entre el jutge del procediment 
principal i el jutge del procediment 

secundari;  2. La identificació del Dret 
aplicable a la determinació dels béns 
del deutor subjectes als efectes del 
procediment secundari.

El Tribunal resol que els articles 3, 
apartat 2, i 27 del Reglament (CE) nº 
1346/2000 del Consell, de 29 de maig 
de 2000, sobre procediments d’insol-
vència, s’han d’interpretar en el sentit 
que els tribunals de l’Estat membre 
en què s’ha obert un procediment se-
cundari d’insolvència són competents, 
amb caràcter alternatiu als tribunals 
de l’Estat membre en què s’ha obert 
el procediment principal, per deter-
minar els béns del deutor subjectes 
als efectes d’aquest procediment 
secundari.

La determinació dels béns del deutor 
subjectes als efectes d’un procedi-
ment secundari d’insolvència s’ha de 
fer d’acord amb les disposicions de 
l’article 2, lletra g), del Reglament nº 
1346/2000.
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Des del grup de treball de sobreendeuta-
ment, creat en la Comissió de Normativa 
de l’ICAB / CICAC, sempre hem sostin-
gut que a Catalunya, en el més estricte 
respecte a la legalitat vigent, teníem marc 

constitucional i autonòmic suficient per regular una Llei 
de sobreendeutament de la persona física consumidor, 
a l’empara de l’article 149,6 de la Constitució Espanyola 
(en endavant, CE) i els articles 123, 129 i 130 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (en endavant, EAC).

Així ho vam exposar a les nostres compareixences al 
Parlament de Catalunya en diverses ocasions i en la Taula 
de Desnonaments creada, a petició del Parlament, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
presentant des de la Comissió de Normativa de l’ICAB 
/ CICAC una proposta legislativa per regular una Llei de 
sobreendeutament de la persona física consumidor.

Paral·lelament a aquesta proposta es va promoure una 
ILP davant el Parlament de Catalunya, en la qual ha estat 
treballant de forma molt destacada el company Martí 
Batllori, que ha tingut com a resultat la seva tramitació 
com Projecte de Llei, i aprovació definitiva en la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica (en endavant Llei 24/2015),

L’objecte de la Llei 24/2015 és trobar solucions a les situa-
cions de sobreendeutament de les famílies, impulsant es-
pecialment la mediació i adoptant mesures, tant per evitar 
els desnonaments que poden produir una situació de 
manca d’habitatge, com per evitar la pobresa energètica.

La Llei regula en el seu article 2 un procediment extrajudi-
cial per a la resolució de situacions de sobreendeutament, 
amb la creació de comissions de sobreendeutament, que 
haurà de ser desenvolupada reglamentàriament, en el 
termini de tres mesos, d’acord amb la disposició final se-
gona i en el seu article 3 un procediment judicial, quan el 
procediment extrajudicial es tanqui sense haver arribat a 
un acord, del qual coneixerà, al meu entendre, el jutge de 
1a Instància, tenint en compte el nou apartat 6 de l’article 
85 de la LOPJ, introduït amb la reforma de la LOPJ, per 
la LO 7/2015, de 21 de juliol, interpretat d’acord amb els 
article 149, 6 de la CE i 130 de l’EAC.

En la tramitació d’aquesta Llei s’han de destacar dues 
novetats importants, que són fruit de les aportacions que 
s’han fet des de la Comissió de Normativa de l’ICAB / 
CICAC, canalitzades per Martí Batllori i acceptades per 
unanimitat pel Parlament de Catalunya.

La primera, la que preveu l’article 4 de la Llei, per tal que 
els fiadors puguin acollir-se al benefici de l’exoneració dels 
deutes, quan tinguin relació de parentiu o afinitat amb el 
deutor fins al tercer grau i, la segona, la disposició addicio-
nal de la Llei, que regula el dret de recompra, quan es pro-
dueix la cessió onerosa d’un crèdit hipotecari garantit amb 
l’habitatge del deutor i aquest és un consumidor.

La nostra proposta pretenia regular el dret de recompra 
quan es produeix la cessió d’un crèdit, en la mateixa línia 
que el regula la Llei 511, de la Llei Foral 1/1973, d’1 de 
març, per la qual s’aprova la Compilació del Dret Foral de 
Navarra, que estableix “El creditor pot cedir el seu dret 
contra el deutor; però, quan la cessió sigui a títol onerós, 

MESURES URGENTS PER AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE 
L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA
El 9 de setembre, el Col·legi va acollir una conferència per exposar  
la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
participació del company Martí Batllori i la jutgessa Isabel Giménez.  
De la nova Llei trobeu un comentari tot seguit

Jesús Mª Sánchez Garcia
Col·legiat núm. 12.784
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el deutor queda alliberat abonant al concessionari el 
preu que aquest va pagar més els interessos legals i les 
despeses que li hagi ocasionat la reclamació del crèdit“, 
havent limitat la Llei 24/2015, aquest dret a la cessió 
onerosa del crèdit hipotecari garantit amb l’habitatge del 
deutor i aquest és un consumidor.

Al meu entendre, quan es pretengui exercitar el dret de 
recompra d’un crèdit garantit amb l’habitatge del deutor 
i que hagi estat cedit a títol onerós, serà d’aplicació la 
Disposició addicional de la Llei 24/2015 i no l’article 1535 
del Codi Civil. No obstant això, respecte d’entitats inter-
vingudes pel FROB, s’ha de tenir present el que disposa 
l’article 36, 4, b) de Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, que es-
tableix que “per la transmissió de crèdits que tinguin la 
consideració de litigiosos, no és aplicable el que disposa 
l’article 1535 del Codi Civil”.

D’altra banda, no hem d’oblidar que la major part dels 
crèdits i préstecs amb garantia hipotecària de l’habitatge 
habitual són titulitzats, regulant-se el règim jurídic de les 
titulacions en els articles 15 á 24 de la Llei 5/2015, de 
27 d’abril , de foment del finançament empresarial, i les 
societats gestores de fons de titulització, en els articles 
25 á 33 de l’esmentada Llei.

En aquesta matèria pot resultar molt didàctica la lectura 
de la interlocutòria dictada pel Jutjat d’Instància número 
1 de Fuenlabrada, de 6 de març de 2015. 

Respecte de l’acció de retracte d’un crèdit litigiós, quan 
aquest conjuntament amb altres crèdits litigiosos o no, ha 
estat objecte d’un traspàs en bloc per successió universal 
a conseqüència d’una segregació d’una part del patrimoni 
de la societat creditora, aconsello la lectura de la sentèn-
cia de la Sala 1a del Tribunal Suprem d’1 d’abril de 2015.

I respecte dels requisits de procedibilitat del dret de re-
compra d’un crèdit cedit, veure la sentència de la Secció 
12 de l’Audiència Provincial de Madrid, de 26 de juny de 
2014.

Una de les qüestions que es plantegen d’ordre pràctic 
per poder exercir el dret de recompra regulat en la Dis-
posició addicional de la Llei 24/2015, és poder conèixer 
si l’entitat creditora ha cedit efectivament el seu crèdit 
i el preu de la cessió, quan aquesta s’ha realitzat amb 
caràcter onerós.

Sens perjudici de poder acudir al punt 1r, de l’apartat 
primer de l’article 256 de la LECivil, la vigent Llei de la 
jurisdicció voluntària (d’ara endavant, LJV) ens habilita un 
mecanisme idoni, en haver previst a través de l’alterna-
tivitat que puguem plantejar davant Registrador de la 
Propietat un expedient de conciliació.

En matèria de conciliacions el legislador en la LJV amplia 
l’àmbit concurrencial als registradors, introduint un nou 
títol IV bis a la Llei hipotecària, a través de la Disposició 
final dotzena de la LJV, amb un nou article 103 bis.

La nova regulació estableix un principi de lliure elecció 
per part dels interessats per poder acudir a la concilia-
ció, tant en seu jurisdiccional, com davant el notari o el 

registrador. En tots 
aquells casos en 
què el resultat de 
la conciliació hagi 
de generar un acte 
inscriptible en un re-
gistre de la propietat, 
mercantil o de béns 
mobles, els interes-
sats en la concilia-
ció tindran un fort 
incentiu per acudir al 
registrador, ja que da-
vant d’un sol funcio-
nari i mitjançant una 
única compareixença 

podrien no només aconseguir l’avinença, sinó formalitzar 
en acta atorgada en presència del registrador i subscrita 
per aquest i obtenir la inscripció dels drets reals resul-
tants en el registre de la propietat.

L’expedient de conciliació tramitat davant el registrador 
de la propietat podria ser un mitjà idoni per conèixer, si 
no s’ha procedit a la preceptiva notificació al Registre de 
la cessió del crèdit hipotecari, si s’ha produït efectiva-
ment la cessió del crèdit i el preu de la mateixa. 

S’ESTABLEIX 
UN PRINCIPI DE 
LLIURE ELECCIÓ 
D’ACUDIR A LA 
CONCILIACIÓ  
JURISDICCIONAL, 
NOTARIAL O  
REGISTRAL



La sentència 354/2015 del TSJ de Madrid, Sala 
Contenciós-Administratiu, del passat 10 de 
març tracta el d’un, i literalment transcrit de 
la Sentència, hed hanter (sic) que exerceix 
aquesta activitat en el domicili habitual. 

Atesa aquesta circumstància, el contribuent es va deduir 
a la declaració-liquidació de l’IRPF una part de l’import 
dels subministres, fet que va ser rebutjat per l’Agència 
Tributària que li va efectuar una liquidació provisional.

 L’Agència Tributària i el contribuent fan una interpretació 
diferent de l’article 29.2 de la Llei 35/2006 de l’IRPF i del 
22 i ss del Reglament de l’Impost (RD 439/2007, de 30 
de març). 

El primer assenyala que, cas de béns parcialment afec-
tes, només s’entendrà afectada la part dels mateixos 
que s’utilitzi però, matisa, mai si els béns són indivisi-
bles. 

El Reglament detalla que l’afectació s’entendrà limitada 
a la part dels elements patrimonials que realment s’usin 
per l’activitat, excloent, com fixa la Llei, els indivisibles. 
Així mateix, no considera rellevant que els béns immobi-
litzats s’emprin per l’ús personal en dies o hores inhàbils 
però, especifica, que aquesta irrellevància no serà d’apli-
cació, entre altres, a cotxes i motos amb poques excep-
cions. És a dir, cotxe i moto mai tindran afectació parcial 
(es permet a agents comercials i transportistes) i mai es 
podrà deduir cap despesa a l’IRPF.

El criteri de l’Administració Tributària sempre ha estat 
contrari a la deducció parcial de certes despeses, com 
les de subministres. 

Tenim, per exemple, les Consultes Vinculants V2321-06, 
V2349-06, V0801-07 –citada per l’Advocat de l’Estat en el 
seu escrit del que se’n deriva la sentència- i la V2034-14. 

En elles es reconeix la possibilitat d’afectació parcial de 
la finca, però només considera que poden deduir-se com 
despesa de l’activitat les que ho siguin de la titularitat 
de l’habitatge-despatx, com les amortitzacions, IBI, taxa 
escombraries, comunitat de propietaris, etc, proporcio-
nalment a la part d’habitatge afectada i al seu percentat-
ge de la titularitat de l’immoble. Si l’autònom és llogater 
de l’habitatge, cas d’afectació parcial es podrà deduir la 
despesa corresponent a les rendes satisfetes en pro-
porció a la part exclusivament afectada a l’activitat en 
relació a la totalitat de l’immoble.

Ara bé, ja sigui en lloguer o propietat l’immoble, els sub-
ministres contractats, incloent telèfon fix i mòbil, només 
seran deduïbles quan es destinin exclusivament a l’exer-
cici de l’activitat no podent-se aplicar, en aquest cas, la 
mateixa regla de prorrateig aplicada a les despeses deri-
vades de la propietat o arrendament de l’habitatge.

El recurrent va al·legar que no tenia cap lògica no ad-
metre la deducció de despeses de l’habitatge quan es 
treballa a casa que, si bé no s’han utilitzat de forma ex-
clusiva a l’activitat tampoc s’han deduït en la seva totali-
tat. La interpretació contrària de l’Administració Tributària 
atempta, a criteri del headhunter, l’esperit de les normes 
reguladores de l’IRPF.

La sentència conclou que, com no és objecte de discus-
sió que s’admet l’afectació parcial de l’habitatge a l’acti-
vitat econòmica, no és lògic negar la deducció d’aquells 
subministres sense els quals no és factible aquest ús. 

TREBALLAR A CASA: DESPESES 
DEDUÏBLES DE SUBMINISTRES A L’IRPF
En poques setmanes s’han conegut una sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid i una Consulta Vinculant de la Direcció General de 
Tributs espanyola sobre la consideració de deduïbles de l’IRPF les despeses 
de subministres quan un autònom, empresari o professional té la seu de 
l’activitat a la casa on viu. Com veurem, hi ha discrepància.

Xavier-Albert Canal Gomara
Col·legiat núm. 15.098
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Com que no és possible determinar el consum que co-
rrespon a cadascun dels fins als quals es dedica l’immo-
ble s’admet la deducció de les esmentades despeses  
en la part corresponent al percentatge d’afectació a 
l’activitat econòmica, com succeeix amb les despeses 
inherents a la titularitat de l’immoble, no sent admissi-
ble supeditar la deducció fiscal a la vinculació exclusiva 
dels subministres a l’activitat doncs aquesta exigència 
suposa introduir condicions que no són contemplades a 
la Llei per l’afectació parcial d’immobles.

Però no tot són notícies positives. En el cas dels 
vehicles la Sentència no deixa marge. El contribuent 
té dos cotxes dedicant-ne  un d’ells exclusivament 
a l’activitat segons manifesta. A més remet a una 
Consulta de la Direcció General de Tributs –que no 
especifica- que admet l’afectació a l’activitat dels 
automòbils en un 50% llevat que s’acrediti una major 
afectació. 

Del cos de la sentència es dedueix que la consul-
ta invocada ho és de l’IVA, impost que sí admet 
l’afectació parcial del vehicle (Art. 95.tres, regla 2 
Llei 39/1992). I així té sentit quan el Tribunal recorda 
que la normativa de l’IVA no és aplicable a l’IRPF al 
tractar-se de tributs de distinta naturalesa que graven 
fets imposables diferents. 

El Reglament IRPF, article 22.4, a diferència del cas de 
l’habitatge, exclou d’afectació parcial els automòbils i, 
en conseqüència, impedeix la deducció de qualsevol 
despesa ni que sigui un percentatge. 

A més, segons la sentència, el contribuent ni tant sols no 
ha justificat l’afectació exclusiva d’un dels dos vehicles.

Ara bé, posterior-
ment al pronuncia-
ment judicial, la DGT 
en Consulta Vincu-
lant 1632-15, referida 
al cas d’un advocat 
que té el despatx 
al domicili habitual, 
manté inalterables 
els criteris d’anteriors 
consultes. 

Per les despeses de subministres, també connexió a 
internet, només seran deduïbles quan es destinin exclu-
sivament a l’activitat. És a dir, manté que no hi cap el 
prorrateig aplicat a les despeses derivades de la titulari-
tat o lloguer de l’habitatge. Pel que fa al mòbil, el mateix. 
Si s’usa indistintament per activitats privades i professio-
nals no és deduïble. 

Com veiem la qüestió no està, ni de bon tros, tancada i 
dóna peu a seguir-hi treballant. 

Malgrat que conegut, cal recordar que, amb base en 
l’article 105.1 de la Llei General Tributària, i recollit, entre 
altres, a la Sentència del TS de 21 de juny del 2007, cada 
part ha de provar les circumstàncies que l’afavoreixen. 
Per tant, ha de ser l’obligat tributari el que acrediti les 
depeses deduïbles i el seu percentatge. 

LA QÜESTIÓ NO 
ESTÀ, NI DE BON 
TROS, TANCADA  
I DÓNA PEU A  
SEGUIR-HI  
TREBALLANT 



Ha estat estremidor llegir cada dia dels 
mesos de juliol i agost les escruixidores 
notícies sobre els drames humans dels 
refugiats que han mort a peu de camí i 
d’aquells que intenten arribar a Europa 

per tortuoses rutes des dels seus llunyans llocs d’origen, 
en guerra o immersos en el conflicte,  a través de la 
Mediterrània.  Teòricament Europa és un territori on hi ha 
arrelats els fonaments del dret, la justícia i la pau social. 
Fins avui, Europa es vanta de ser guardiana i exemple 
mundial dels “valors, principis, llibertats i drets fonamen-
tals per a tothom”.

Abans de l’estiu, les cròniques macabres sobre els 
morts ofegats (més de 2.500 comptabilitzats, que se 
sàpiga, en 6 mesos) es limitaven a parlar del “Cemen-
terium nostrum”. La premsa europea explicava que les 
arribades d’éssers humans transportats com esclaus es 
produïen al sud d’Europa, a Grècia, Itàlia, o Espanya. 

Però ara, els rics ciutadans del nord descobreixen amb 
sorpresa que les morts es produeixen a les portes de 
casa seva; al centre mateix d’Europa, dins de camions 
patera, a Viena; al peu dels murs erigits a la frontera 
d’Hongria; a les barricades oficials bastides a Macedò-
nia; als albergs per asilats incendiats intencionadament 
a Alemanya, o també a les tanques electrificades de 
Calais..., no només a les de Ceuta i Melilla. 

Temps enrere, l’Europa dels mercaders sostenia, per 
acció o omissió, que aquest era un assumpte que con-
cernia exclusivament els països de la riba del Mediterra-
ni. A hores d’ara, els ciutadans dels 28 Estats membres 

i els estats veïns no membres descobreixen que la 
situació és dramàtica i que tothom, ciutadans, governs i 
estats, hi estem implicats i  a tots ens afecta.

El 20 de juliol, abans de les seves vacances estivals, va 
ser l’última vegada que els 28 ministres d’afers exteriors 
de la Unió Europea es van reunir per parlar sobre aquest 
tema, sense fixar data per tornar-se a trobar. Tanmateix, 
els darrers esdeveniments els han obligat a reprendre el 
problema amb celeritat. El 14 de setembre, Europa torna 
a estar convocada per pensar, esperem que més serio-
sament, en el problema. 

Fa molts anys que predico (tot i que sembla que predico 
en el desert!) que la immigració irregular, l’asil i l’acollida 
de refugiats a Europa no és un problema. Els proble-
mes matemàtics se solucionen, sinó és que no ho són. 
Per això, no es pot qualificar les migracions i moviments 
de població massius de problemes, perquè no es poden 
solucionar sobre el paper, i encara menys, pensar que 
el temps els resoldrà. Es tracta d’una situació dramàti-
ca humana, i l’única via per afrontar-la, per molt difícil, 
costosa i complicada que sigui, és assumir-la. Assumir 
plenament que aquesta situació dramàtica humana ens 
afecta a tots i buscar sortides tant d’àmbit global com 
europeu i local, als països mateixos des d’on emigren o 
d’on fugen les persones. 

Argüir excuses i atribuir la culpa als altres; no accep-
tar quotes de refugiats, al·legar els nivells de PIB o els 
índexs d’atur interns per no implicar-se; aplicar polítiques 
xenòfobes o racistes per guanyar vots... tot això no són 
vies de solució ni camins per assumir la realitat, ben al 

DRETS HUMANS A EUROPA: 
TANCAT PER VACANCES?
Crítica a la nul·la actuació de la Unió Europea davant 
el drama dels refugiats i asilats d’aquest estiu.

Eduard Sagarra i Trias
President de l’Associació per  
a les Nacions Unides a Espanya
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contrari. La passivitat o l’abstenció voluntària, fomenten 
i enforteixen les xarxes mafioses que en definitiva són 
les que hi guanyen amb la tragèdia. Unes xarxes que fan 
del transport de persones de totes les edats en condi-
cions inhumanes, un negoci molt més lucratiu que el 
tràfic de drogues a la Mediterrània; que s’aprofiten  de la 
necessitat vital d’aquestes persones de fugir de la gue-
rra, de l’opressió i de règims dictatorials, i del seu anhel 
d’arribar a la “terra promesa”, “l’Europa dels qui prodi-
guen els valors humans”. 

La palesa “no-política europea d’immigració i d’asil” 
fa apujar la cotització dels transports que lideren les 

màfies, com si es 
tractés de la borsa, 
però en aquest cas 
no es tracta de valors 
cotitzables o de mer-
caderies, sinó que es 
tracta d’éssers hu-
mans vius. Pagar per 
ser transportats no 
és sinònim ni garan-
tia de  poder arribar 
al paradís que mostra 
la televisió. Com més 
obstacles es posa 
a la circulació, com 
més lleis infringeix el 
viatge, més s’enfila 
el preu! 

La Unió Europea, els Estats de tot Europa; les regions 
autònomes, les ciutats i els pobles, i també els ciuta-
dans, tenim la responsabilitat i l’obligació d’exigir als 
responsables polítics de qualsevol àmbit que es posicio-
nin i que actuïn. Ells i cadascú de nosaltres som prota-
gonistes i actors (sense voler-ho i sense haver assajat) 
d’aquesta dramàtica obra quotidiana.

 Segons he llegit a la premsa aquests dies, s’ha llançat 
una idea des de Barcelona, que consistiria a crear 
“ciutats europees refugi” a l’estil de la iniciativa també 
barcelonina dels anys noranta, en plena guerra de Bòs-
nia, de convertir Sarajevo en el barri 11 de Barcelona. Ho 
recordeu? Doncs aquest és certament un bon camí a 
seguir, estudiant-ne les possibilitats i aprofundint-ne el 
sentit i la validesa. Es tracta d’una forma senzilla d’assu-
mir la realitat i la responsabilitat en l’àmbit més pròxim, 
el local: la ciutat, els barris i els veïns, independentment 
d’allò que acordin els Estats sobirans. 

Calen accions i iniciatives com aquesta. La passivitat 
dels governs dels 28, (suposo que no pas per negli-
gència sinó per raó de les vacances, certament meres-
cudes, dels seus ministres) no porta enlloc, ni resol el 
problema, ni en reconeix el caràcter humà, ni permet 
assumir la realitat. 

Els refugiats i asilats continuaran intentant arribar a Eu-
ropa i les màfies (que no fan vacances), es continuaran 
aprofitant de la seva situació desesperada. Aquestes 
organitzacions coneixen les nostres debilitats, estudien 
la meteorologia i la situació marítima, tenen comprova-
da la rendibilitat de les pateres i constaten diàriament 
la disparitat de criteris de la Unió respecte del tracte als 
refugiats i asilats.  Som davant d’uns senyors doctors 
“cum laude” en explotació humana amb el mínim risc! 

Es necessita molt diner públic i privat per construir i 
articular un nou concepte de solidaritat i cooperació que 
avui dia no practiquem. Cal pensar com es pot evitar que 
les persones vulguin sortir massivament dels seus paï-
sos d’origen, s’ha de refermar l’educació, evitar les dic-
tadures i no afavorir la corrupció que enforteix el comerç 
d’armes i les guerres. La passivitat, el plor, la lamentació 
o la irresponsabilitat d’argüir “a mi això no em toca”, no 
són bones, ni a curt ni a llarg termini, ni per a Europa, ni 
per a la seva ciutadania i encara ho són menys per evitar 
els desplaçaments massius. 

Creure que perquè són els mesos de juliol i agost, a 
Europa els drets humans i la seva protecció estan de 
vacances, no és tolerable en una societat civilitzada del 
segle XXI. Sembla que la “rentrée” farà que els governs 
es moguin després del tan preuat descans estival... Ja 
era hora! 

CAL PENSAR COM 
ES POT EVITAR 
QUE LES PERSO-
NES VULGUIN 
SORTIR MASSIVA-
MENT DELS SEUS 
PAÏSOS D’ORIGEN. 
S’HA DE REFER-
MAR L’EDUCACIÓ



EL COL·LEGI ES MOU

CELEBREM EL 
NÚMERO 300!  

Món Jurídic arriba al número 
300. Aquesta és la porta-
da del primer número de la 
revista creada al març de 
1983. 32 anys informant als 
advocats sobre les novetats 
legislatives, jurisprudencials 
i l’activitat col·legial. Per 
això, hem fet partícips als 
degans emèrits per tal que 
ens mostrin la seva valora-
ció sobre què ha suposat 
aquesta publicació per als 
advocats de Barcelona. 

També hem demanat la seva valoració a un dels seus 
impulsors, Lluís Muñoz Sabaté, que va formar part del 
deganat d’Antonio Plasencia. 

LLÚIS MUÑOZ SABATÉ 

Quan el desembre de 
1982 vàrem guanyar les 
eleccions i va pujar al de-
ganat l’estimat i malograt 
Antonio Plasencia teníem 
clar que el Col·legi ne-
cessitava una eina de co-
municació i d’informació 
àmplia i inquisitiva que de 
bon tros no proporcionava 
el full que fins aleshores 
es repartia i que nosaltres 
amb una mica de sorna 
anomenàvem “la fulla do-
minical”. El degà Plasencia 
em va encarregar a mi 
aquesta tasca i just, tres 
mesos després sortia el 

primer número que avui arriba al 300.  Al commemorar-ho 
no puc oblidar-me, pel que a mi fa, dels noms del seu 
primer director Santiago Muntaner Gomis, ja mort, ni de 
la gran activitat logística del Pep Jover. 

JOSEP MARIA ANTRÀS 

En commemorar-se el nú-
mero 300 del Món Jurídic, 
cal  rememorar les cir-s cir-s cir
cumstàncies col·legials en 
què es va produir la crea-
ció d’aquesta publicació. 
L’any 1983 solament érem 
uns  6.000 col·legiats, i la 
majoria dels exercents, 
o ens coneixíem o en 
teníem referències. 
Aquell any va ser elegit 
degà Antonio Plasen-
cia,  el qual, no solament 
va projectar el Col·legi 
al món de les relacions 
internacionals – mèrit pel 
qual és coneguda aquella 

Junta – sinó que també va haver d’afrontar la tasca fosca 
però necessària de reestructurar tots els òrgans col·le-
gials adequant-los a les exigències dels nous temps. Va 
dissenyar i endegar moltes de les estructures i serveis que 
encara actualment estan vigents, i, entre elles, la publicació 
del “Món Jurídic”. Aquesta publicació cercava establir un 
vincle de comunicació permanent, directa i activa amb els 
col·legiats. Penso que va ser la primera publicació d’aques-
ta naturalesa en tots els col·legis d’Espanya, que desprès 
ha estat seguida per a molts. 

Malgrat l’extraordinària evolució de les comunicacions i la 
implantació progressiva dels formats digitals, és important 
mantenir en paper la divulgació d’aquesta publicació. A risc 
de merèixer un somriure benèvol de les noves generacions 
d’advocats, les notícies i articles del Món Jurídic no són iguals ícies i articles del Món Jurídic no són iguals í
llegides en paper que llegides en format digital. El meu prec 
als futurs degans i Juntes és que resisteixin tot el que puguin 
la temptació de suprimir l’edició en paper i ens deixin seguir 
gaudint del plaer de llegir-lo passant lentament els fulls.

Finalment, vull recordar els companys de Junta que en 
cada deganat han tingut la responsabilitat del Món Jurídic. 
No he pogut reconstruir els noms de tots i demano discul-
pes als omesos. Em consten el de Lluís Muñoz Sabaté, 
Santiago Montaner, Eduard Sagarra, Francesc Abellanet, 
José Manuel Alburquerque, Max Arias, Esther Ortin, Eva 
Labarta, Luis Antonio Sales i Laura Foncillas. A tots ells 
moltes gràcies. 
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EUGENI GAY 

És una satisfacció poder 
celebrar la publicació del 
número 300 del Món 
Jurídic que va substituir a 
l’antiga circular que se’ns 
enviava als companys 
del Col·legi informant 
dels acords de la Junta i 
d’algunes de les activitats 
i successos més relle-
vants. La dispersió de no-
tícies i de programes va 
tenir com a resultat l’en-
cert d’aquesta publicació 
que amb els anys s’ha 
anat transformant segons 
els signes del temps i 

l’impuls que les diferents Juntes de Govern li han anat do-
nant. Avui sens dubte és un referent per a tots nosaltres 
i el rigorós treball del Consell Assessor l’ha fet de lectura 
imprescindible. És una revista plural que permet la lliure 
expressió dels advocats i que ens ajuda a iniciar-nos en 
els temes més candents del laberint legislatiu i jurispru-
dencial d’una manera senzilla i de fàcil lectura. Juntament 
amb la Revista Jurídica de Catalunya, que ha complert els 
125 anys, són dos senyes d’identitat del nostre Col·legi. 

JAUME ALONSO-CUEVILLAS

Món Jurídic fou una 
excel·lent iniciativa del 
llavors bibliotecari, Lluis 
Muñoz Sabaté, impulsa-
da amb entusiasme pel 
degà Antonio Plasencia, 
recentment traspassat, 
i de tota la Junta de 
l’època.

Inicialment fou la plata-
forma per donar veu a la 
campanya del “Manifest 
dels Mil” denunciant la 
situació de l’Administració 
de justícia a Catalunya. 
Amb el temps Món Jurí-

dic s’ha convertit també en l’eina per difondre la ingent 
activitat que duu a terme l’ICAB, sovint desconeguda 
per la gran majoria d’advocats.

No voldria deixar de felicitar a tots els responsables de 
Món Jurídic, des del prematurament desaparegut San-
tiago Montaner, primer director, fins a l’actual Consell 
Assessor presidit pel l’Eduard Sagarra, amb especial 
menció al José Manuel Alburquerque i en Max Arias que 
en foren responsables durant el meu deganat.

Tots ells han sabut anar adaptant la publicació als nous 
temps, mantenint però la mateixa vocació de comunica-
ció i servei amb què va néixer.

ENRIC LEIRA

El Món Jurídic, aparegut 
l’any 1983, té el mèrit 
d’haver incorporat el con-
tingut de les diverses re-
vistes col·legials en una 
única publicació i, a més, 
fer-ho des d’un punt de 
vista professional. L’anàli-
si crítica de la normativa 
jurídica, el comentari de 
la jurisprudència que es 
va desenvolupant, l’in-
formació de la rica vida 
col·legial i de l’advoca-
cia en general i, també, 
els anuncis, les ofertes 
tant de feina (d’advo-
cat o d’administratiu)  

com d’elements materials, des d’un despatx totalment 
muntat a una fotocopiadora, que constitueixen una bona 
ajuda, sovint, per a molts companys que han de fer equi-
libris per continuar exercint la professió.

Crec que un instrument com aquest, que facilita un 
munt d’eines als advocats, és imprescindible en el 
dia d’avui, i probablement, més ho podrà ser en el 
futur si s’apliquen les noves tecnologies per millorar-ne 
el seu accés als col·legiats i convertir en un hàbit la 
seva consulta.
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LUIS DEL 
CASTILLO

Lo primero que quiero y 
que debo decir es que 
Món Jurídic ha llegado a 
ser lo es, gracias al impul-
so de nuestro inolvidable 
decano Antonio Plasen-
cia. Jamás acabaremos 
de agradecer tanto cuan-
to hizo por la abogacía 
barcelonesa como por la 
abogacía en general. Y, 
además, debo subrayar 
que, a pesar de ser una 

publicación doméstica, ha tenido alcance y ha sido y es 
reconocida más allá del ámbito de la abogacía catalana.

Sus notas editoriales han sido y, por supuesto segui-
rán siendo instrumento eficaz contra los excesos de la 
administración central y de la administración catalana en 
materia de legislación y en ejercicio del poder judicial.

Queda pedir, finalmente, que los editoriales sigan siendo 
emblemáticos y certeros.

SILVIA 
GIMENEZ-
SALINAS

Durant el mes de des-
embre de 2005 es van 
celebrar els 22 anys de la 
revista, amb nou format 
i nous continguts. La 
nostra idea era trans-
metre la vida col·legial, 
les activitats de l’ICAB 
i la informació jurídica 
d’actualitat, a través de 
la publicació de novetats 

i articles diversos que interessessin a l’advocacia de 
Barcelona. Per això, va ser fonamental la presidència de 
l’Eduard Sagarra i de l’Ignasi de Gispert, sota la respon-
sabilitat de la diputada Ester Ortin. 

Cada mes, la revista agafava protagonisme com a vehicle 
de transmissió d’informació entre els col·legiats de Barce-
lona: la “Junta en Directe” exposava els actes i decisions 
de la Junta amb el propòsit d’acostar-la als col·legiats, les 
“Comissions PuntxPunt”, informaven mensualment de 
les seves activitats i, en general, s’intentava traslladar al 
col·legiat l’àmplia activitat d’una Col·legi participatiu com 
l’ICAB, que únicament té la seva raó de ser en els seus 
col·legiats i col·legiades. Volíem ser tan seriosos i tan 
professionals, que no fèiem reportatges gràfics en aquella 
època, fet que més tard vàrem modificar, a petició de 
molts de nosaltres, ja que les imatges també són impor-
tants en una revista com la nostra. 

Les 300 edicions suposen un resum de la vida col·legial 
dels últims anys: un enorme valor històric fet per i per a 
la nostra professió.

PEDRO L. 
YÚFERA

Món Jurídic ha assolit 
la xifra de 300 números 
i per això el primer que 
cal fer és felicitar-nos 
per haver mantingut una 
revista que va començar 
com una il·lusió col·lecti-
va i s’ha convertit en un 
referent entre les revis-
tes col·legials. 

Vull agrair a tots els 
articulistes les seves 

aportacions desinteressades i als diferents membres del 
Consells Assessors de la revista, que de forma altruista 
han col·laborat durant tots aquests anys; al personal de 
comunicació de l’ICAB que l’han fet possible i a les dife-
rents Juntes de Govern que han sabut plantejar les mo-
dificacions oportunes perquè la mateixa sempre estigui 
vigent. I el segon, animar a tots ells perquè la il·lusió que 
la va fer néixer no decaigui i que es mantingui sempre 
aquest esperit crític, independent, professional, docent i 
cronista que ens apropa el dret i els esdeveniments quo-
tidians i no tan quotidians del Col·legi, mes a mes.

Enhorabona i ens emplacem per d’aquí a 300 números 
més. 
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L’ICAB AL COSTAT 
DELS REFUGIATS    
L’ICAB i el Consejo General de la Abogacía Española van 
impulsar el passat 4 de setembre la creació d’un registre 
d’advocats i advocades per donar assistència jurídica 
a les persones refugiades i desplaçades, al qual s’han 
apuntat  més de 1.000 lletrats, fins al moment. 

Aquest comitè de crisi estarà coordinat pel degà del 
Col·legi i president de la Comissió de Relacions Interna-
cionals del Consejo General de la Abogacía Española, 
Oriol Rusca, i presidit per Carlos Carnicer, president   
de la Abogacía Española.

El comitè estarà format per especialistes en matèria 
d’immigració i asil i tindrà com a funció coordinar  les 
actuacions que es desenvolupin en els propers dies en 
relació amb la crisi de refugiats i desplaçats. L’assistèn-
cia es prestarà tant a nivell local i nacional, com en els 
anomenats ‘hotspots’ (punts calents europeus) per  
col·laborar in situ amb els advocats i autoritats dels paï-
sos afectats si així ho sol·licitessin.

Per poder formar part del Registre d’advocats s’ha de 
tenir coneixement del dret en matèria de protecció 
internacional, experiència en aquest àmbit i idiomes. 
Els advocats que compleixin aquests requisits i vulguin 
formar part del Registre d’Advocats trobaran el link per 
poder formalitzar el registre en la notícia sobre aquest 
tema publicada a www.icab.cat o bé registrar-se a través 

del web Abogacia.es i emplenar el perfil professional a 
http://www.abogacia.es/asistencia-a-refugiados/. L’ICAB 
i el Consejo General de la Abogacía estan difonent totes 
les accions que estan realitzant en aquest àmbit a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #DerechosRefugiados.

CRÍTIQUES PER LA LENTITUD D’ACTUACIÓ
Tant des de l’ICAB com des del Consejo General de 
la Abogacía Española s’ha ofert la màxima col·labora-
ció al Ministeri d’Assumptes Exteriors, i a les diferents 
institucions europees per ajudar a pal·liar la situació dels 
refugiats,  però també s’han mostrat molt crítics amb la 
lentitud d’actuació del Govern i de la UE. 

Ambdues corporacions han denunciat que no es pot 
posar com a excusa per a no acollir els refugiats el fet 
que s’hagi de conformar una política comuna d’asil entre 
els països de la UE, perquè ja hi ha un sistema europeu 
comú d’asil format per un bon nombre de directives, de-
cisions i reglaments que tots els Estats membres estan 
obligats a complir. Per això han recordat que l’obligació 
de donar asil permanent o temporal és norma general 
de Dret Internacional imperatiu, i que la seva violació 

continuada i sistemàtica, espe-
cialment si s’aplica a un nombre 
ampli de persones, pot donar 
lloc fins i tot a la imputació de 
l’Estat responsable per la comis-
sió d’un crim internacional.

COMISSIÓ MIXTA
D’altra banda, l’ICAB i el Col·le-
gi de Procuradors dels Tribunals 
dels Tribunals de Barcelona 
van acordar crear una comissió 
mixta per tal de treballar con-
juntament per establir mesures 
que ajudessin a pal·liar la situ-
ació dels refugiats, perquè un 
cop arriben a Europa han de dur 
a terme la tramitació de l’asil. 
En aquest sentit, van denunciar 
que actualment hi ha demores 
de prop de tres anys per reco-
nèixer l’asil o protecció interna-
cional. També es va denunciar 
que han passat més de 5 anys 
des de l’entrada en vigor de la 
Llei d’asil, de 2009, sense que 
hagi estat aprovat un regla-
ment que el desenvolupi.

D’esquerra a dreta: Oriol Rusca, Carnos Carnicer i Pascual Aguelo, 
president de la Subcomissió d’Estrangeria del Consejo General de la 
Abogacía Española.
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RECONEIXEMENT AL SAIER
L’ICAB també vol deixar constància del treball eficaç i 
eficient que des de fa dècades es realitza des del SAIER, 
un servei d’atenció sobre temes d’asil als estrangers. 
Igualment també s’’ha destacat que l’èxode de perso-
nes que arriben actualment a Europa no ens ha de fer 
oblidar que hi ha moltes persones al nostre país que 
esperen resposta a les seves sol·licituds d’asil, i molts 
immigrants que fugen de la fam i la misèria i que també 
estem obligats a respectar els seus drets.

CONCEPTES D’ESTRANGERIA
La Comissió d’Estrangeria de l’ICAB ha elaborat un recull 
de diversos conceptes per aclarir un seguit d’estatus i 
situacions diferents a les persones que estan vivint en un 
determinat territori. Aquesta condició permet tenir i gaudir 
de determinats drets polítics, econòmics o socials:

Nacionals: Tota persona que sigui considerada com na-
cional seu per un Estat, conforme a la seva legislació. 

Estrangers: La Llei d’estrangeria considera estrangers als 
que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

Immigrant: És l’estranger que trasllada temporal o per- És l’estranger que trasllada temporal o per- És l’estranger que trasllada temporal o per
manentment la seva residència habitual a un altre país 
amb la voluntat de residir-hi, o de residir-hi i treballar així 
com els membres de la seva família que l’acompanyin 
o es reuneixin amb ell posteriorment. L’estranger no im-
migrant no trasllada la seva residència al país d’acollida, 
sinó que s’hi  desplaça temporalment sense un projecte 
migratori, com per exemple els turistes. 

Refugiat: És el nacional d’un tercer país que, degut a 
fundats temors a ser perseguit per motius de raça, re-
ligió, nacionalitat, opinions polítiques o per  pertànyer a 
determinat grup social, es trobi fora del país de la seva 
nacionalitat i no pugui o, a causa dels esmentats temors, 
no vulgui acollir-se a la protecció de tal país, o un apàtrida 
que, trobant-se fora del país on abans tingués la seva resi-
dència habitual pels mateixos motius que els mencionats, 
no pugui o, a causa de dits temors, no vulgui tornar a ell. 

Dret d’asil: El dret d’asil és la protecció dispensada als 
nacionals no comunitaris (d’un tercer Estat) o als apàtri-
des a qui se’ls ha reconegut la condició de refugiat. 

Desplaçats: Es consideren desplaçats els nacionals d’un 
tercer país no membre de la Unió Europea o apàtrides 
que hagin hagut d’abandonar el seu país o regió d’origen, 

o que hagin sigut evacuats, en particular: (a) Les persones 
que han fugit de zones de conflicte armat o de violència 
permanent i (b) les persones que han estat o estiguin en 
perill greu de veure’s exposades a una violació sistemàtica 
o generalitzada dels drets humans. 

Apàtrida: tota persona que no sigui considerada com a 
nacional seu per cap Estat, conforme a la seva legislació.

EPJ, 50 ANYS 
FORMANT 
ADVOCATS
L’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB realitza enguany 
dues edicions del Postgrau en Pràctica Jurídica, una que 
s’iniciarà el mes d’octubre i l’altra que es farà a partir del 
gener de 2016. 

El Postgrau és una formació específica per conèixer tots 
els aspectes pràctics de la professió d’advocat. S’usa la 
metodologia del Learning by doing (aprendre fent) en les 
fases inicials i d’inici de l’especialització i fent valdre el 
saber fer professional del Col·legi com a  avantatge com-
petitiu. Els alumnes es poden especialitzar en dues de 
les sis àrees del dret (civil, penal, laboral, administratiu, 
família i mercantil) i s’ofereix la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en institucions públiques, despatxos o empreses de 
caràcter privat per desenvolupar les habilitats apreses a les 

Festa de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB amb motiu de l’inici 
dels actes commemoratius del seu 50è aniversari. 
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classes. A més, la realització d’aquesta formació permet 
accedir al Torn d’Ofici. 

El postgrau de Pràctica Jurídica és tot un referent dins la 
formació pràctica per a l’exercici de la professió, i així ho 
avala el fet que l’Escola de Pràctica Jurídica commemora el 
seu 50è aniversari. 

ES CREA ‘EPJ ALUMNI’ 
Precisament per commemorar els 50 anys, s’ha creat 
‘l’Alumni EPJ’, la comunitat dels ex alumnes de l’Escola, i 
que té com a objectiu facilitar un lloc virtual on els antics 
alumnes puguin intercanviar els seus coneixements i expe-
riències i fer networking. 

També contempla l’organització de diferents activitats,  
com ara conferències d’actualitat amb ex alumnes “relle-
vants”, cursos d’emprenedoria, webinars -seminaris en línia- 
o entrevistes d’Orientació Professional i Borsa de Treball. 

Si ets exalumnes de l’EPJ t’animem a seguir l’activitat a 
Twitter i Instagram amb l’etiqueta #50AnysEPJ.  

PARTICIPA EN l’ORLA DE L’EPJ 
Des del Col·legi també s’està treballant en l’elaboració 
d’una orla commemorativa on els protagonistes són els 
exalumnes de les diferents promocions de diferents pro-
mocions de l’EPJ. També, en el marc del proper Sant Rai-
mon es farà un seminari específic  amb els directors que 
ha tingut l’Escola de Pràctica Jurídica.  

MÀSTERS ICAB: 
UN PLUS AL TEU CV!

L’especialització és clau per a l’exercici de l’advocacia; 
per això, a través dels màsters d’especialització que us 
ofereix el Col·legi podreu aprofundir tant en els con-
ceptes teòrics com posar en pràctica tots els vostres 
coneixements.Si vols donar un plus al teu CV i impulsar 
la teva carrera professional reserva la teva plaça als màs-
ters ICAB, perquè és el teu diferencial!

L’oferta formativa per al curs 2015-2016 és la següent: 
Màster en Advocacia Penal, en Mediació, en Dret Fiscal; 
en Dret de la Societat de la Informació; en Propietat 
Intel·lectual i Industrial; en Dret dels negocis; en Dret 
Laboral, en Dret Processal, en Dret de Família, en Dret 

de l’Esport, en Dret internacional i dels negocis i en Res-
tructuring i Concursal. 

Podeu consultar el programa detallat dels màsters a 
www.icab.cat 

FORMACIÓ LEXNET:  
PAPER ZERO ALS JUTJATS
L’ICAB organitza diferents sessions de formació sobre 
LexNet, plataforma informàtica d’intercanvi segur d’infor-
mació entre els òrgans judicials i els operadors jurídics que 
el Ministeri de Justícia vol implementar a partir de l’1 de 
gener de 2016, d’acord amb la modificació de la Llei d’En-
juiciament Civil , que preveu la seva obligatorietat per a tots 
els professionals de la justícia i òrgans judicials i que afecta 
a l’àmbit de notificacions i presentació d’escrits davant els 
jutjats i Tribunals, en els procediments que s’iniciïn amb 
posterioritat a aquesta data.

 Hi ha places lliures per a les sessions formatives del mes 
de desembre. Es duen a terme a la seu de l’ICAB, els 
dimarts, dimecres i dijous de 9h a 11h i de 13h a 15h. I a la 
Ciutat de la Justícia se celebren dues sessions, els dilluns i 
divendres de  9h a 11h y de 13h a 15h. 

Comença el compte enrere per al Paper Zero als Jutjats. Aprèn 
a utilitzar LexNet, la connexió telemàtica segura dels advocats 
amb els jutjats. Apunta’t als cursos a través de www.icab.cat.

TARGETA ACA, 
ESTALVIA’T TEMPS  
I DESPLAÇAMENTS
La targeta ACA, a més d’ identificar-te com a advocat/da del 
Col·legi en centres de detenció i penitenciaris, incorpora un 
xip (amb la signatura electrònica ACA), que té el mateix valor 
legal que la teva signatura manuscrita (Llei 59/2003). 

D’aquesta manera, amb la targeta ACA podràs fer ges-
tions on-line acreditant la teva identitat amb total segu-
retat i podràs realitzar tràmits com obtenir volants per 
visitar clients interns en centres penitenciaris el passi a 
presó, presentar els teus escrits als Jutjats. 
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També et permet fer gestions amb l’Administració com 
la declaració de la Renda; pagar l’IVA i l’IBI;  sol·licitar 
prestacions i ajudes públiques; donar d’alta la teva 
empresa o la d’un client (CIRCE);  donar-te d’alta com 
a autònom en el RETA; gestionar l’alta/baixa/modifi-
cació de treballadors en la Seguretat Social; activar 
el sistema de Notificacions Electròniques; presentar 
escrits i sol·licituds en Registres Electrònics; pagar 
multes de trànsit, entre molts altres. A més, la targeta 
ACA et permet l’accés a LEXNET

Tens tota la informació sobre la targeta ACA a 
www.icab.cat i la guia d’instal·lació consulta el 
web www.abogacia.es

VIDEOCONFERÈNCIES 
AMB ELS CENTRES 
PENITENCIARIS
Amb la voluntat de facilitar la comunicació entre els 
advocats/des i els seus clients interns en centres pe-
nitenciaris, el Col·legi ha treballat conjuntament amb la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris per posar en 
marxa un sistema de comunicacions via videoconferèn-
cia que permetrà la comunicació entre les parts. 

Aquest nou servei, que s’ha estrenat al setembre, es 
farà inicialment amb el Centre de Quatre Camins, tot i 
que l’objectiu és que es pugui estendre aquest sistema 
a tots els centres penitenciaris de Catalunya.

Per fer ús d’aquest servei els advocats/advocades hau-
ran de reservar hora a l’ICAB amb 5 dies hàbils d’ante-
lació a la data en què es vulgui establir la comunicació 
amb el client client. 

La sol·licitud es podrà fer presencialment a través del 
Servei d’Atenció al Col·legiat i on-line, a través de www.
icab.cat

La comunicació per part del lletrat es farà a les instal·la-
cions de l’ICAB (Servei d’Atenció al Col·legiat) en la 
data i hora prèviament establerta, per tal que es pugui 
establir una connexió telemàtica segura amb el client 
- que estarà al Centre Penitenciari- amb una durada de 
mitja hora. 

Món Jurídic ha entrevistat a l’impulsor d’aquesta ini-
ciativa, l’exdiputat de la Junta de Govern del Col·legi, 
Jorge de Tienda. 

Com va sorgir la idea? 
Els advocats necessitem una via complementària a la pre-
sencial per comunicar-nos amb els nostres clients interns, 
i atès que en els jutjats s’està usant la videoconferència 
per prendre declaracions, des del Col·legi vam apostar per 
aquesta mecanisme com a eina per facilitar i millorar les 
comunicacions advocat-client. 

A partir d’aquí es va iniciar les negociacions amb el Departa-
ment de Justícia, que va rebre satisfactòriament aquesta ini-
ciativa, però va demanar que per dur-la a terme havia d’estar 
garantida la privacitat i seguretat de les comunicacions. 

Quins avantatges té aquesta sistema?  
És beneficiós per a les dues parts? 
Sí, els avantatges són per ambdues parts. Per a l’advocat 
que gràcies a la videoconferència, podrà dialogar sense 
haver-se de desplaçar cada cop que vol parlar amb el client. 
Per tant, hi ha un estalvi de temps i també de diners. S’ha 
de tenir en compte que moltes de les presons estan a més 
d’uns 50 quilòmetres de Barcelona i que l’advocat del torn 
d’ofici, per exemple, no percep cap import que cobreixi 
aquesta despesa, a la qual el lletrat ha de fer front. 

També és beneficiós per al reclús intern, doncs hi haurà 
més comunicació i feedback entre l’advocat i el client, ja 
que aquesta via no ha de substituir la comunicació presen-
cial, sinó complementar-la.

Té inconvenients? 
Aquesta mesura no s’ha pogut posar en pràctica fins que 
el tema de la seguretat i la privacitat no s’ha confirmat que 
està garantit, ja que aquesta era una preocupació tant de la 
Generalitat com del Col·legi. 

EL DRET DE VOT  
DELS DISCAPACITATS 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Dincat (Federa-
ció Catalana de la Discapacitat Intel·lectual) van organit-
zat una la taula rodona, el 16 de setembre, que sota el 
títol “La ciutadania en qüestió. L’exercici de la capacitat 
jurídica i els drets polítics de les persones amb discapa-
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citat intel·lectual”,  que va reunir a diferents operadors 
jurídics  implicats en aquest procés (incapacitació) per 
reflexionar i analitzar les pràctiques actuals. L’objectiu de 
DINCAT és aconseguir una reforma de les lleis que per-
meti harmonitzar-les amb la Convenció de l’ONU. 

Segons es va informar durant l’acte, uns 4.000 catalans 
no poden exercir el dret de sufragi per una sentència 
d’incapacitació que limita aquest dret, entre els quals 
persones amb discapacitat intel·lectual.  

ASSISSES DE LA MEDITERRÀNIA

Del 26 al 28 de novembre tindrà lloc a Istambul, les Tro-
bades dels Col·legis d’Advocats de la Mediterrània, que 
ha organitzat la Comissió de la Mediterrània de la FBE 
(Fédération des Barreaux d´Europe), juntament amb el 
Col·legi d’Advocats d’Istambul. 

El tema escollit per aquesta edició és: “Els drets d’autor en el 
món digital” i s’analitzarà a través de cinc sessions de treball.

MÉS SERVEIS  
AL COL·LEGIAT 
Des del mes de setembre, el Servei d’Atenció Col·legial del 
Col·legi a la Ciutat de la Justícia està situat a la planta 1 de 
l’edifici P. Aquest canvi ha permès centralitzar el servei de 
préstec de togues en aquest espai, i transformar aquests 

espais en despatxos perquè els lletrats puguin fer reunions 
amb els clients, prèvia petició. També s’han duplicat els ordi-
nadors disponibles per fer tràmits. 

Un altre dels equipaments que s’ha millorat és el pàrquing 
del carrer Mallorca. Les obres realitzades han permès guan-
yar dues places d’aparcament i millorar els accessos d’entra-
da i de sortida, la il·luminació i delimitació de les places.  
 
El pagament - ja sigui en monedes, bitllets fins a 20 euros 
o amb targeta VISA- s’ha de fer a través d’una màquina, 
situada a la planta -1 (davant dels ascensors), en la qual 
s’haurà de posar el tiquet dispensat en la rampa d’entrada.

IN MEMORIAM
A Pedro Martín García  -afectuosa y protocolariamente 
Don Pedro para quienes le trataban profesionalmente-  se 
lo llevó la muerte cuando se dirigía, como no podía ser de 
otra manera siendo como era, pausadamente en su coche 
a la Cerdaña  a pasar unos días, paseando y estudiando el 
nuevo código penal con el que no estaba precisamente 
satisfecho. De él se han dicho ya muchas cosas, se ha ha-
blado de su buen talante, de su profesionalidad, de la Sec-
ción Segunda que creó y cohesionó, de sus conocimientos 
jurídicos e incluso de sus extravagantes barbas y atuendos 
que le convertían en un personaje peculiar.

Pero lo que tal vez no se ha dicho suficientemente de 
Pedro es que entendía su profesión  como un servicio a 
la sociedad,  que la ejerció siempre con absoluta lealtad 
al Derecho y total libertad al margen de halagos y criticas 
(que las hubo) y  con un exquisito trato  a todas las partes y 
que ello fue así se puso de manifiesto en el incontable nu-
mero de Fiscales y Letrados que acudieron a decirle adiós 
con lagrimas en los ojos aquella funesta última semana 
de julio. Y, por otro lado, es que como persona era lo que 
parecía, algo que no acostumbra a suceder: un hombre 
tranquilo, familiar, glotón, compasivo, cariñoso, con un 
punto de ingenuidad,  agradecido a la vida  y con sus luces 
y sombras –como todos- un hombre  fundamentalmen-
te bueno. Pedro,  aunque todavía los hay, sin ti “quedan 
menos Jueces en Berlín” (como te gustaba decir) y a mí 
me falta un amigo y un compañero irrepetible.

Ma José Magaldi Paternostro. 
Magistrada de la Sección Segunda  
de la Audiencia Provincial de Barcelona.

D’esquerra a dreta: Neus Pujal, fiscal del Tribunal Superior de Justí-
cia de Cataluña i fiscal cap de Sabadell; Rosa Cadenas, presidenta 
de Dincat; Oriol Rusca, degà de l’ICAB; Luís Rodríguez, represen-
tant del TSJC i magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona i 
Andreu Orofino, advocat i assessor jurídic de Dincat.



SERVEI DEL MES

Els serveis que s’ofereixen:

Borsa de Treball 
És un portal especialitzat amb servei personalitzat i confi-
dencial.

Si s’està en procés de canvi o recerca de feina, posem a 
l’abast el servei de la Borsa de Treball en línia; els despa-
txos professionals, les empreses i les entitats que ne-
cessiten contractar una persona col·legiada tenen com 
a referent l’ICAB, perquè saben que hi podran trobar els 
professionals més adequats amb el perfil que requereixen. 

Es dóna suport al despatx professional que vol incorporar 
personal i, si l’oferta ho requereix, es fa un seguiment 
personalitzat dels candidats i candidates inscrits.

L’any passat es van publicar 1.094 ofertes de feina.

Orientació Professional 
Aquest servei té com a objectiu principal ajudar a la inser-
ció laboral, donar suport en el procés de recerca o canvi de 
feina, així com portar un seguiment personalitzat de tot el 
procés (com fer o millorar un CV...). 

SERVEI D’OCUPACIÓ  
I ORIENTACIÓ  
PROFESSIONAL  
DE L’ICAB

El Servei d’Ocupació i Orientació Professional 
de l’ICAB posa a l’abast dels seus col·legiats 
i col·legiades, les eines i l’acompanyament 
que ajudin en el procés de canvi o recerca de 
feina, o bé en la creació i consolidació del seu 
despatx professional. També ofereix un servei 
personalitzat als despatxos (empreses) que estan 
en recerca de candidats i candidates

Preseleccions 
Preselecció de candidats i candidates que s’ajusten al 
perfil requerit a l’oferta de treball.

Selecció de candidats i candidates 
És un servei exclusiu per a despatxos professionals on es 
fa tot el procés de selecció de perfil. 

Emprenedoria 
S’han posat en marxa una sèrie d’iniciatives d’empre-
nedoria per tal de donar suport i acompanyament a les 
persones que vulguin iniciar l’activitat per compte propi. 
Abans d’iniciar un projecte, s’ha d’analitzar, fer el pla 
d’empresa i saber les qüestions que s’han de tenir en 
compte a l’hora de posar-lo en marxa. Per això, des del 
SOOP s’ofereix informació i orientació, assessorament, 
formació i acompanyament a les persones emprenedores 
en la creació i consolidació del seu propi negoci. Aquest 
assessorament es complementa amb  càpsules formati-
ves sobre: models de negoci, aspectes jurídics i fiscals, 
màrqueting, tècniques per arribar al client, traspàs de 
negoci...

L’ICAB forma part de la xarxa Catalunya  
Emprèn com a entitat col·laboradora.  

Mentoring 
El mes d’octubre s’inicia la 2a edició del Mentoring que 
s’organitza junt amb el GAJ (Grup d’e l’Advocacia Jove), 
és una iniciativa on advocats i advocades amb experièn-
cia provada (mentors) tutelen sessions mensuals a joves 
col·legiats que comencen en l’exercici de la professió, 
mirant de trobar solucions als dubtes, necessitats o in-
quietuds que puguin tenir en el dia a dia. 

Guies Bàsiques 
A la pàgina web (accés directe a link Borsa de Treball i Em-
prenedoria) s’hi poden trobar les guies de normativa bàsica 
per conèixer les obligacions en l’exercici de la professió. 

En el procés d’acompanyament que l’ICAB fa als nous 
col·legiats i col·legiades en l’inici de la professió i com a 
complement de la Sessió d’Orientació Professional, s’orga-
nitzen mensualment uns tallers pràctics sobre les matèries 
que s’han detectat amb més necessitat d’informació.

Més informació al web www.icab.cat o contactant  en els 
correus soop@icab.cat i empren@icab.cat o al tel. 93 601 
12 12 ext. 5326.



Tota la informaciÛ  al web: www.icab.cat
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Quan i per què neix l’Associació Catalana de  
Solidaritat i Ajuda als Refugiats (ACSAR)?
La Fundació ACSAR neix l’any 2005, enllaçant amb la 
feina de l’Associació, que va néixer a finals dels anys 
70 del segle passat i que va acompanyar a les primeres 
persones refugiades que arribaven a Catalunya fugint 
de les dictadures de l’Amèrica Llatina. ACSAR fou la pri-
mera entitat que va treballar a Catalunya les qüestions 
de l’asil i el refugi. Avui, seguint el camí de l’Associa-
ció, la Fundació continua prestant serveis d’acompa-
nyament legal, en el Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Bar-
celona, als demandants d’asil i protecció internacional, 
oferint formació a professionals i al públic interessat, 
sensibilitzant a l’opinió pública i exercint de “lobby” 
davant les administracions.

Quins són els principals àmbits d’actuació d’ACSAR?
La Fundació ha ampliat la perspectiva del treball 
d’ACSAR. Aspirem a esdevenir una institució que ajudi a 
facilitar, amb idees i propostes, el reconeixement de la 
diversitat al país. Hem estat una nació d’immigrants i ho 
continuarem sent en el futur i els reptes són enormes, 
especialment en relació a les denominades segones 
generacions. Aquesta és una qüestió principal per a la 
Fundació. I alhora estem participant molt activament a la 
xarxa Asil.cat, que agrupa el conjunt d’entitats que treba-
llen a Catalunya les qüestions del refugi i l’asil. 

A quants refugiats han atès  
en tots aquests anys d’exercici? 
El servei “judici” té com a finalitat essencial donar ori-
entació, assistència i seguiment jurídic, en matèria de 
Protecció Internacional, incloent tant el dret d’Asil com la 
Protecció Subsidiària, als refugiats i potencials refugiats 
radicats o personats a l’àmbit territorial de la seva actu-
ació, que es projecta a nivell de Catalunya. També, amb 
caràcter  d’excepció, es poden assumir casos d’estran-
geria, especialment aquells en els quals concorren raons 
humanitàries o d’arrelament, amb vinculació a la matèria 
d’asil i refugi. Tanmateix, es presta assessorament i assis-
tència als refugiats en matèria de nacionalitat, matrimoni, 
extensió de la Protecció Internacional o la Subsidiària o, si 
es dóna el cas, de reunificació familiar. 
Respecte al nombre d’usuaris atesos per la Fundació 
ACSAR des de la seva fundació, aquest sempre ha oscil-
lat entre les 550 i les 850 anuals. L’any 2014, dins del pro-
grama d’Assessorament legal, el Servei Jurídic d’ACSAR 
va realitzar un total de 630 visites. Es van recolzar, i per 
tant formalitzar, un total de 86 sol·licituds d’asil, les quals 
afecten a un total de 31 beneficiaris (menors d’edat). 
Sobre aquest total de sol·licitants, el 65’12% van ser 
homes i el 34’88% dones.  

Tot indica que aquest any 2015 coneixerem un increment 
de, com a mínim, el 30 o el 40% del nombre d’usuaris as-
sistits per demanar la sol·licitud de protecció internacional 
respecte a l’any passat. 

Amb motiu de l’èxode de persones que estan arribant a Europa per fugir de 
diferents conflictes bèl·lics, Món Jurídic ha entrevistat Carles Campuzano, 

president de la Fundació ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat  
i Ajuda als Refugiats), una de les entitats que juntament amb el Col·legi  

de l’Advocacia de Barcelona i d’altres ens participen el en  Servei d’Atenció  
a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) - promogut per l’Ajuntament 

de Barcelona per ajudar als refugiats, entre d’altres col·lectius.  

“Aquest 2015 tindrem un increment 
del 30 o el 40% d’usuaris”

ENTREVISTA A CARLES CAMPUZANO

Text: Roser Ripoll
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Quines són les causes de l’augment de les  
peticions d’asil en aquests darrers anys?
Les crisis com la siriana o la ucrainiana, o l’empitjora-
ment de les vulneracions dels drets humans en països 
com Veneçuela impliquen també l’augment de les 
demandes de protecció. Però és cert que la gasiveria 
de les autoritats espanyoles en matèria d’asil fa que Es-

panya no sigui un país atractiu per als molts potencials 
demandants de protecció. 

I allò que encara és més greu és que moltes de les per-
sones efectivament sol·licitants de protecció es troben 
amb moltes dificultats per veure reconeguda la seva 
condició d’asilat: procediments lents, mesos d’espera 
per a ser atesos generen encara més angoixa a les per-
sones i, sobretot, més indefensió.

I ara el repte és encara més gran si l’Estat espanyol 
ha d’assumir les seves obligacions en el marc de la 
Unió Europea davant la crisi humana tan dramàtica que 
estem vivint davant les nostres fronteres. Necessitem 
més i millors mitjans per a treballar.

Davant d’aquesta allau de peticions,  
disposen de més recursos o col·laboracions  
per poder atendre totes les peticions?
Espanya  ha de dotar-se de mitjans humans i materials 
suficients per donar compliment a la legalitat interna-
cional, especialment a Ceuta i Melilla, però també a 
Catalunya. 

Són àgils els tràmits per aconseguir el dret d’asil?
No. Són innecessàriament llargs i generen masses in-
certeses durant massa temps.

Quant al temps de resolució: quina és la  
mitjana per aconseguir el dret d’asil?
Depèn del cas, però ens podem trobar, a voltes, amb 
persones que poden estar més d’un any pendents de 
resolució. Actualment, lla durada mitjana dels expedi-
ents és d’entre un i dos anys.  

Tenen constància de les peticions d’asil resoltes  
satisfactòriament des de la creació d’ACSAR?
Són molts els casos que hem ajudat a resoldre satisfac-
tòriament. No obstant això, no podem saber amb exacti-
tud el nombre de resolucions favorables que obtenim per 
any, perquè al no disposar de programa d’acollida social 
normalment els nostres usuaris acaben sent traslladats a 

d’altres punts de la geografia espanyola, un cop han for-
malitzat la sol·licitud amb la nostra assistència i orientació. 
En qualsevol cas, i en base a la informació obtinguda per 
part d’usuaris que reapareixen amb la resolució definitiva, 
podem afirmar que fàcilment triplicaríem la ràtio mitja de 
resolucions favorables. 

En quina situació queda una persona  
a la qual se li denega el dret d’asil?
Segons la Llei d’Asil la persona que veu denegada la 
seva petició de protecció ha d’abandonar el país. La vul-
nerabilitat és enorme.

Actualment i davant de l’allau de refugiats  
que estan arribant als diferents països europeus, 
l’Ajuntament de Barcelona ha proposat que  
Barcelona sigui “ciutat-refugi” per als immigrants 
sirians. Com valora aquesta proposta? 
La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona ha estat es-
plèndida. En el record de molts està l’esforç solidari dels 
catalans, i singularment de Barcelona durant les guerres 
dels Balcans. De nou, els ajuntaments, la Generalitat i la 
gent donen la resposta que toca davant la lentitud i les 
pors dels governs dels Estats.

Davant el repte d’acollida de tants  
milers de persones ¿Què pot fer un  
ciutadà anònim al nostre país per ajudar?
Hi pot fer molt! Des de col·laborar en la xarxa solidària 
d’entitats que acolliran les persones fins a donar diners 
per a les ONG que treballen en el països limítrofs a la 
zona de conflicte -que és on es concentren milions de 
refugiats- fins a pressionar als governs dels Estats per a 
què assumeixin les seves responsabilitats.

“Els sol·licitants de protecció es 
troben amb procediments lents”





SE
C

C
IO

N
S

DES DE LA JUNTA
34
Noves responsabilitats de la Junta de Govern

CLUB ICAB
47
Descomptes i avantat-
ges per a col·legiats en 
productes professionals 
i en primeres marques 
www.clubicab.cat

ENTRE NOSALTRES 
36
Comissió de prospectives  
Socio-professionals

D’UN COP D’ULL 
40
Actes i esdeveniments que han 
tingut lloc a l’ICAB o dels advo-
cats i advocades col·legiats 

BIBLIOTECA
44
Selecció d’obres adquiri-
des i incorporades darre-
rament al catàleg de la 
Biblioteca de l’ICAB

ANUNCIS
48
Anuncis que els col·le-
giats i col·legiades de 
l’ICAB publiquen al 
web col·legial  
(www.icab.cat)



Truca’ns 

Odontologia general i protèsica, 
implantologia, ortodòncia, 
odontopediatria, periodòncia, cirurgia 
oral i maxil·lofacial.

Clínica autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Codi E08753396 Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

una boca perfecta!

uns ulls preciosos!

36 mesos sense interessos*mesos sense interessos*

1a visita
informativa

gratuïta

València, 211ı08007 Barcelonaıwww.belodonte.esıbelodonte@belodonte.esıTel. 93 452 45 45ıUrgències odontològiques 24 h: 617 465 045
Horari: de 8 a 22 h, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 19h (excepte festius).

*Finançament a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia). Consulti condicions amb Clínica Belodonte.



DES DE LA JUNTA

L a Junta de Govern, en sessió ordinària ce-
lebrada el passat dimarts 9 de setembre de 
2015, ha nomenat responsables de diverses 
àrees del Col·legi als membres de Junta que 
us indiquem a continuació:

Rosa M. Barberà Ramos  
Vicedegana 
Comissió d’Advocats Sèniors 
Comissió de Drets de la Gent Gran

Rafael Espino Rierola  
Secretari

Carme Adell Artiga   
Borsa de Treball- Servei d’Ocupació  
i Orientació Professional 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals   
Comissió per a la Igualtat de Drets  
dels Nous Models de Família 
Delegacions 
Oïdora de Comptes

Josep Capdevila Francàs  
Tresorer

Mercè Claramunt Bielsa  
Àrea de Mediació – Centre de Mediació (CEMICAB)   
Comissió d’Advocats Mediadors 
Comissió del Servei de Defensa d’Ofici 

Josep Guiu Badia  
Àrea de Formació 
Assessoria Jurídica 
Comissió de Normativa 
Comissió per a la Cooperació i el Desenvolupament (0,7%)

Julia Herrero Alcorta  
Àrea de Responsabilitat Civil 
Comissió de Relacions amb les  
Administracions i la Justícia (CRAJ) 
Comissió d’Intermediació, Responsabilitat  
i Assegurança Col·legial (CIRAC)

Josep Llàcer i Morell 
Àrea d’Internacional 

NOVES RESPONSABILITATS 
DE LA JUNTA DE GOVERN

Comissió de Justícia Penal Internacional 
Comissió de la Memòria Històrica 
Grup de l’Advocacia Jove (GAJ)

Elena Moreno i Badia 
Bibliotecària 
Comissió d’Honoraris 

Jorge Navarro Massip  
Comissió d’Intrusisme 
Comissió de Deontologia   
Comissió de Normativa

Blanca de Olivar Oliver  
Comissió d’Advocats d’Empresa 
Comissió de Dret Penitenciari 
Comissió de Normativa 
Món Jurídic

Esther Palmés i Bosch  
Àrea de Formació 
Comissió de Defensa dels Drets de  
la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia   
Comissió de Dones Advocades   
Comissió de Drogues   
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals

Eva Pous i Raventós  
Comissió d’Honoraris  
Comissió de Relacions amb les  
Administracions i la Justícia (CRAJ) 
Delegacions

Gemma Solanas Romero  
Assessoria Jurídica 
Comissió d’Estrangeria 
Comissió de Normativa

Jani Trias Arraut   
Comissió d’Advocats d’Empresa 
Àrea d’Internacional 
Comissió de Prospectives Socioprofessionals

La Junta de Govern convoca eleccions el dijous 12 de 
novembre de 2015 per proveir diferents càrrecs de la 
Comissió de Dret penitenciari. Per a més informació: 
www.icab.cat

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  
COMISSIÓ DE DRET PENITENCIARI
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Al Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 
tenim el Centre de Formació de Postgraus 
Jurídics amb més història del país i enguany 
estem d’aniversari. Celebrem els 50 anys 
de l’Escola de Pràctica Jurídica.

Matricula’t a l’Escola de Pràctica Jurídica 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, el 
Centre de Postgraus Jurídics per excel·lència.

A la facultat et van ensenyar Dret, 
ara aprendràs a ser advocat.

Escola de

Pràctica 
JurídicaANYS



ENTRE NOSALTRES

Todo servicio o profesión reúne características propias, 
por lo que anticipar que la abogacía se destaca también 
por mostrar rasgos específicos corre el riesgo de ser 
una afirmación tautológica. Ahora bien, de la concep-
ción que asumamos sobre cuál sea la naturaleza de 
nuestra actividad se derivarán consecuencias regula-
torias y también de tipo organizativo y de gestión de 
nuestros despachos, así como del encaje de nuestra 
profesión en la sociedad. Si permitimos dar a la aboga-
cía un trato equivalente a otros servicios, y aceptamos 
que el progreso de nuestro servicio estará principal-
mente en la mejora de sus procesos, en la parametriza-
ción de nuestras gestiones, se abre un evidente campo 
de experimentación de soluciones que ya se han aplica-
do en otros sectores, como la producción en serie, las 
economías de escala, la optimización de la informática 
y de internet y, en definitiva, la posibilidad de conver-
tir nuestra actividad en capital intensiva, pudiendo dar 
entrada a inversores e incluir nuestro trabajo y nues-
tras firmas en objeto de especulación mercantil (como 
lo son los inmuebles, o el capital de las sociedades 
industriales; en el Reino Unido y en Australia ya existen 
firmas de abogados que cotizan en bolsa).

En los últimos años, nuestra legislación parece dar 
carta de naturaleza a la tendencia a equiparar nuestra 
profesión con el resto de servicios y, como ejemplo 
más relevante, ha permitido por primera vez que las 
sociedades profesionales para el desarrollo de nues-
tra actividad letrada permitan la entrada de socios no 
abogados (hasta un 49%, art. 4.2 de la  Ley 2/2007, de 
15 de marzo, según modificación introducida por la Ley 
25/2009, dado que en el texto original de la Ley 2/2007 
solo se permitía la participación de cómo máximo un 
25% de socios no profesionales).

El actual Gobierno también ha estudiado la posibilidad 
de eliminar la colegiación obligatoria, con el Antepro-
yecto de Ley de Colegios Profesionales (Anteproyecto 
estimulado por la Directiva Bolkenstein de la Unión Eu-
ropea), que ha sido abandonada por el momento.

Estas medidas desreguladoras o liberalizadoras de 
nuestra actividad profesional responden a una corriente 
que pretende profundizar en la libertad de la prestación 
de servicios a escala internacional y que ciertamente 
podría tener sentido en otros sectores (este debate 
no es objeto del presente artículo). Ahora bien, desde 
la Comisión de Prospectivas Socio-Profesionales del 
ICAB, deseamos reflexionar sobre la naturaleza de 
nuestra actividad y sobre las consecuencias que estos 

CONTRA LA 
TRIVIALI-
ZACIÓN DE 
NUESTRA 
PROFESIÓN
Algunas consideraciones sobre la especial 
naturaleza del servicio de asistencia letrada 
y el riesgo ético de su desnaturalización por 
consideraciones exclusivamente de mercado.

Carlos Valls
Laboratori d’idees
Comisión de Prospectivas Socio-Profesionales
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cambios legislativos y de percepción de la abogacía 
pueden comportar en el futuro de nuestra profesión, y 
para ello asumimos como finalidad última de nuestra 
actividad la protección de la ciudadanía.

Con este objetivo en mente, desde la Comisión de 
Prospectivas Socio-Profesionales sostenemos que la 
abogacía presenta determinados rasgos y cubre deter-
minadas funciones que exigen examinar permanente-
mente los límites de su mercantilización. En concreto, 
su especificidad proviene de dos aspectos muy con-
cretos, uno en cuanto a su función en la sociedad y 
otro en cuanto a la propia naturaleza del servicio. 

DEFENDER LA TUTELA JURÍDICA DE  
LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
Nuestra función evidente es la de servir al ciudadano 
(en su sentido más amplio: también a las personas 
jurídicas) en la defensa de sus derechos frente a la 
administración pública o frente a otros ciudadanos en 
la resolución institucionalizada del conflicto, o en su 
prevención.

Ante esta función tan vertebral de lo que significa para 
nuestra convivencia democrática, el abogado debe 
tener preservada su independencia y a la vez asegurar 
a sus clientes su lealtad y su deber de secreto. 

Independencia, lealtad y deber de secreto son de por 
sí importantes elementos de distinción frente a otros 
servicios, pero no exclusivas (como, por ejemplo, los 
servicios bancarios).

Nuestra profesión presenta un rasgo adicional (que 
compartimos, por ejemplo, con los médicos) que sí 
le da un elemento diferenciador y que pasamos a 
analizar. 

LA DICOTOMIA INVISIBLE DE  
NUESTRAS DECISIONES PROFESIONALES 
El resultado del asesoramiento en ciertas profesio-
nes no es fácilmente comprobable o contrastable. Por 
ejemplo, en el caso de una intervención de rodilla, el 
paciente no sabe si el médico que la ha efectuado ha 
descartado otras alternativas menos invasivas; en el 
caso de un juicio, el cliente desconoce si la demanda 
interpuesta tiene fundamento (y si en su preparación 
se han invertido el estudio, tiempo y medios suficien-
tes, o excesivos).

Comparemos estas dos situaciones con la de los 
materiales recomendados por un arquitecto en su 
diseño de una vivienda: el cliente también descono-
ce a priori si estos materiales son los adecuados por 
precio o durabilidad, pero su adecuación puede ser 
comprobada a posteriori (con un estudio de merca-
do, con la comprobación de las prestaciones de los 
materiales a lo largo del tiempo), mientras que en el 
caso del médico o del abogado nos podemos encon-
trar con que el asesoramiento sea opinable, pero no 
erróneo (es decir, que no pueda calificarse de mala 
praxis). Siguiendo el ejemplo de la intervención de 
rodilla, aun encontrándose el paciente totalmente 
restablecido, otro profesional podría sostener que la 
intervención no hubiera hecho falta. En el caso del 
abogado, que la demanda no hubiera debido interpo-
nerse, o a un coste mucho menor. En ambos casos, 
pueden existir otras opciones menos costosas para 
el paciente o el cliente, pero también menos remune-
rativas para el profesional.

Esta dicotomía a la que nos enfrentamos en el ase-
soramiento a nuestros clientes ha sido calificada 
desde fuera de nuestra profesión, por cierto, como 
un verdadero “conflicto de intereses” consustancial 
a nuestro ejercicio profesional: “Aun sí los profesio-
nales se comprometen a dar primacía a los intereses 
de sus clientes en su comportamiento, están también 
influidos por su propio interés. Aquí se encuentra el 
conflicto de intereses al que el profesional se enfren-
ta: el interés propio perturba su compromiso a priori-
zar el interés del cliente (…) Gestionar este conflicto 
de intereses para asegurar que el interés propio no 
detraiga de la responsabilidad respecto a los intere-
ses del cliente es esencial en lo que significa ser un 
profesional”.

Añadamos a las consideraciones anteriores el hecho 
de que muchos de nuestros clientes pueden tener 
que enfrentarse muy pocas veces a lo largo de su vida 
(¿o ninguna?) a la necesidad de acudir a un abogado. 
Por lo tanto, se da la circunstancia de que nuestro 
asesoramiento puede ser a la vez infrecuente y decisi-
vo (de nuevo, como en el caso de los médicos).

Llegados a este punto, podemos concluir que la natu-
raleza de nuestra  profesión presenta rasgos propios 
que le otorgan una especificidad respecto a otro tipo de 
servicios – una dicotomía invisible a la que se enfrenta 
habitualmente el abogado como asesor – que ha de lle-
var lógicamente a un tratamiento también específico. 
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COMPROMISO DE UN ACTUAR  
ÉTICO Y SU CONTROL 
La pregunta inmediata que ha de asaltar una vez ana-
lizada la naturaleza de nuestro ejercicio profesional es 
cómo controlar y potenciar el correcto comportamiento 
ético de los abogados.

No es objeto de este artículo extenderse en este 
punto, pero parece lógico responder que para asegurar-
le al ciudadano nuestro actuar en su beneficio debe-
mos incorporar criterios de control o estímulo internos 
o autónomos, y otros de tipo externo o heterónomo.

Si se establece un control exclusivamente externo, 
la tarea puede resultar ingente, si no va acompañada 
precisamente de una cultura profesional comprome-
tida, que potencie un sentimiento de aprobación y de 
orgullo profesional ante un actuar permanentemente 
ético. Este compromiso se oficializa con el acto de im-
posición de togas, en el que se expresa el juramento o 
promesa de actuar conforme a derecho y a las normas 
deontológicas. Tradicionalmente, se venía también 
trasladando de forma oral, insistiendo en el factor vo-
cacional (“actúo bien porque estoy llamado a ser buen 
abogado”).

El control externo proviene actualmente de nuestro Co-
legio de Abogados, a través de su Comisión de Deon-

tología, con plena capacidad sancionatoria, por el poder 
delegado del Estado (delegación consagrada en nuestra 
Constitución).

Esta solución, la de que el control provenga del propio 
colectivo profesional, puede parecer paradójica por su 
apariencia corporativista, pero es la escogida en muchas 
jurisdicciones por descarte de sus alternativas, la del 
control gubernativo (porque puede verse comprometida 
la independencia profesional) o jurisdiccional (que a su 
vez presenta los riesgos de tacticismo, retrasos y com-
plejidad procesal). 

El control por parte del colectivo profesional comporta 
un beneficio adicional (además de su propia especiali-
zación), que es la propia reputación entre compañeros 
(“peer pressure”, o presión de los iguales), que puede 
suponer un estímulo adicional si realmente existe una 
cultura profesional colectiva. De ahí la importancia de la 
colegiación obligatoria.  

CONCLUSIÓN 
La profesión de abogado contiene un mandato de actua-
ción ética para resolver la dicotomía entre el interés del 
cliente y el interés propio del profesional, dicotomía que 
no se hace visible como en otro tipo de servicios.

Ante esta realidad ineludible, cualquier innovación en 
su regulación (por ejemplo, con afán liberalizador), o en 
la organización de la prestación del asesoramiento (a 
través de despachos colectivos, de equipos multidiscipli-
nares, de entrada de inversores ajenos a la abogacía, de 
plataformas en línea) debe ser analizada y celebrada, no 
tanto por su elemento novedoso, sino previamente por 
cómo puede afectar al comportamiento profesional en la 
elección de la opción más favorable para el cliente (que 
incluye la preservación de la independencia del aboga-
do), y a la cultura profesional que asegura en una parte 
muy importante dicho comportamiento ético de forma 
autónoma y ex ante (no de forma heterónoma y ex post). 

De ahí que sea tan importante para los clientes que con-
tinuemos sintiendo un legítimo orgullo de ser abogados.

La perspectiva de mercado aplicada de forma exclusiva 
en nuestra profesión corre así el riesgo de desnaturali-
zarla, si no se tienen en cuenta sus rasgos específicos.

No trivialicemos la abogacía: en caso contrario, nuestra 
convivencia y calidad democrática se puede ver significa-
tivamente perjudicadas.





D’UN COP D’ULL

VISITA INSTITUCIONAL GUÀRDIA CIVIL
28 de juliol: Reunió del degà Oriol Rusca i part de la 
Junta de Govern, amb el “General de Brigada Jefe de la 
séptima zona” de la Guàrdia civil, Ángel Gozalo. 

CONFERÈNCIA
9 de setembre: La secció de dret constitucional 
va organitzar la conferència: “Vessants jurídic-
constitucionals de la situació actual”. Hi van participar 
Eugeni Gay, Francesc de Carreras i  Manuel Vicens.

CONVENI CREU ROJA
29 de juliol: El degà de l’ICAB, Oriol Rusca  i el president del Comitè Provincial de la Creu Roja Espanyola, Josep 
Quitet i Torner van signar un acord de col·laboració amb l’objectiu de poder donar a conèixer entre els col·legiats 
les campanyes solidàries que realitzi aquesta ONG a través de l’apartat web SolidarICAB i posar en marxa altres 
col·laboracions d’interès per ambdues parts.



Món Jurídic · #300 · Setembre 2015 D’un cop d’ull 41

PRESENTACIÓ LLIBRE
8 de setembre: El degà del Col·legi, Oriol Rusca va participar en la presentació del llibre ‘Me han multado’, realitzat 
per Alfonso Perona Gómez. L’obra compta amb el pròleg de Pere Navarro Olivella, exdirector de la Direcció General de 
Trànsit, també present en aquest acte. La cloenda va anar  a càrrec del conseller d’Interior de la Generalitat, Jordi Jané.

PROTOCOL DE MEDIACIÓ ICAB-TSJC
20 de juliol: Signatura del protocol d’actuació ICAB- TSJC 
per promoure la mediació com a eina de resolució de 
conflictes. D’esquerra a dreta: Mercè Caso, jutgessa 
Degana de Barcelona, Mercè Claramunt, diputada de la 
Junta de Govern de l’ICAB responsable del CEMICAB 
i Jaume Illa, Secretari de Govern del TSJC. 

MEMÒRIA HISTÒRICA
22 de juliol: La Comissió de la Memòria Històrica del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va donar suport a la 
“Querella argentina” contra els crims del franquisme. 
L’acte va estar presidit per la vicedegana de l’ICAB, 
Rosa Maria Barberà.  
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La Orden europea de retención 
de cuentas: aplicación 
en Derecho español del 
Reglamento (UE) Núm. 
655/2014, de 15 de mayo de 
2014. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[336.225.641(46)Sen] 
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DRET LABORAL

GARCÍA-MAESTRO GARCÍA, 
MARÍA JOSEFA
Tercera edad y ayuda a la 
dependencia. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [368.42(46)Gar] 

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO; MERCADER UGUINA, 
JESÚS R. (DIRS.)
Comentarios a la Ley General 
de la Seguridad Social. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015. 
[368.4(46)Com]   

 
MARTÍNEZ ESCRIBANO, 
ALFONSO (DIR.); MARTÍNEZ 
NÚÑEZ, ALFONSO (COORD.); 
CÁMARA LÓPEZ, MARTA 
(AUTS)… [ET AL.] 
Practicum recursos humanos: 
2016. 2ª ed. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[658(076)Pra]  
 
MERCADER UGUINA, JESÚS R. 
(DIR.); ALONSO-OLEA GARCÍA, 
BELÉN (AUTS.) … [ET AL.] 
Las relaciones laborales en 
las pequeñas y medianas 
empresas: problemas actuales 

y perspectivas de futuro. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.1(46)Rel]
 
PANIZO ROBLES, JOSÉ 
ANTONIO; PRESA GARCÍA-
LÓPEZ, RAQUEL 
La pensión de jubilación del 
sistema de la Seguridad Social: 
guía práctica. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[368.43(46)(036)Pan]
 
Recurso de casación ordinario 
en la jurisdicción social. Cómo 
lograr su admisión: (doctrina, 
jurisprudencia, preguntas con 
respuesta, esquema procesal y 
formularios).  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[331.16(46)”2011”:347.957Rec]
 
ROQUETA BUJ, REMEDIOS
La Selección de los 
trabajadores afectados por 
los despidos colectivos. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [331.135(46)”2012”Roq]    

eBook  Biblioteca Digital

DRET MERCANTIL

BENAVIDES VELASCO, 
PATRICIA GUILLERMINA 
Masa activa del concurso y 
bienes gananciales. Las Rozas 
(Madrid): Wolters Kluwer La Ley, 
2015. [347.736.53(46)”2011”:34
7.626.1Ben) 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
RODRIGO (COORD.); ÁLVAREZ 
LATA, NATALIA (AUTS.)… [ET 
AL.] 
Comentario del Texto 
Refundido de la Ley  
general para la defensa  
de los consumidores y 
usuarios y otras leyes 
complementarias: (Real 
Decreto Legislativo 1/2007). 
2ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 
2015. [347.731(46)Com]    

CAMISÓN ZORNOZA, 
CÉSAR; VICIANO PASTOR, 
JAVIER (DIRS.); BOQUERA 
MATARREDONA, JOSEFINA 
(AUTS.)… [ET AL.] 

Dirección, organización del 
gobierno y propiedad de la 
empresa familiar: un análisis 
comparado desde la economía 
y el derecho. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [347.724.2(46)Dir] 

DÍAZ LLAVONA, COVADONGA 
Distribución de seguros por 
entidades de crédito: los 
operadores de banca-seguros. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.764.02(46)Dia]   

FERNÁNDEZ TORRES, ISABEL 
El concurso de las entidades 
del sector público y sus 
contratistas.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015.  
[347.736(46)”2011”:351.712Fer]  

MASSAGUER FUENTES, JOSÉ 
(DIRS.)…[ET AL.] 
Comentario a la Ley de 
defensa de la competencia: 
y a los preceptos sobre 
organización y procedimientos 
de la Ley de creación de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 
4ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[347.776(46)Com]   

MATEU-ROS CEREZO, RAFAEL 
Práctica de gobierno 
corporativo: la reforma de la 
Ley de Sociedades de Capital y 
del Código de Buen Gobierno. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015. 

[347.72.036(46)Ma]    

MIRANDA SERRANO, LUIS 
MARÍA (DIR.); PAGADOR 
LÓPEZ, JAVIER; PINO 
ABAD, MANUEL (COORDS.) 

La Protección de los 
consumidores en tiempos de 
cambio. Madrid: Iustel, 2015. 
[347.731(46)Mir] 

MUÑOZ PAREDES, ALFONSO 
Tratado judicial de la 
responsabilidad de los 
administradores: la 
responsabilidad concursal. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.72.036.04(46):347.736Muñ]  

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, SARA 
El folleto en las ofertas 
públicas de venta de 
valores negociables (OPV) 
y responsabilidad civil: ley 
aplicable. Las Rozas (Madrid) La 
Ley, 2015. [347.731.1(46)San] 

DRET PENAL

ALONSO GARCÍA, JAVIER
Derecho penal y redes 
sociales. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 
2015. [343.72(46): 004.7Alo]  
 
BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO 
La aplicación de las 
circunstancias del delito. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.  
[343.223(46)Bor]     

eBook  Biblioteca Digital
 
BOSQUET PASTOR, SERGIO 
La lofoscopia y sus formas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.9:340.6Bos] 
  
MANZANARES SAMANIEGO, 
JOSÉ LUIS 
La Reforma del Código Penal 
de 2015: conforme a las  
Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, 
de 30 de marzo. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2015. 
[343.2(46)Man]
 
MATA BARRANCO,  
NORBERTO J. DE LA 
Derecho penal europeo y 
legislación española: las 
reformas del Código  
penal: actualizado a la reforma 
penal 2015. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [343.2(46)Mat]   

eBook  Biblioteca Digital 
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MUÑOZ CUESTA, JAVIER; RUIZ 
DE ERENCHUN, EDUARDO 
Cuestiones prácticas sobre 
la reforma penal de 2015. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015.   
[343.2(46)Muñ]  
 
TAMARIT SUMALLA, JOSEP M. 
(COORD.); SERRANO MASIP, 
MERCEDES (AUTS.)… [ET AL.]
El estatuto de las víctimas de 
delitos: comentarios a la Ley 
4/2015. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [ 343.98(46)Est]    

eBook  Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL

CALLEJO CARRION, SORAYA
Ejecución hipotecaria: 
cuestiones prácticas. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[347.952(46):347.27Cal]

Dossier Ley de jurisdicción 
voluntaria [En línia]: una 
asignatura que ya no está 
pendiente. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters, 2015.   

eBook  Biblioteca Digital

FALGUERA BARÓ, MIQUEL 
ÀNGEL; OLLÉ SESÉ, VERÓNICA 
(DIRS.); ARASTEY SAHÚN, MA. 
LOURDES (AUTS.)… [ET AL.]
Practicum proceso laboral: 
2016. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015.   
[331.16(46)”2011”(076)Pra]   

PICÓ I JUNOY, JOAN
La Desjudicialización y 
procesalización de la 
jurisdicción voluntaria   
[En línia].Barcelona: Biblioteca 
del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, 2015.  

eBook  Biblioteca Digital

MUÑOZ SABATÉ, LLUÍS
El Testaferro: su prueba en 
el derecho y la política. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[347.94(46):347.462Muñ]

 

RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, 
CARMEN; SEBASTIÁN 
MONTESINOS, ÁNGELES
Manual práctico de 
reconocimiento mutuo penal en 
la Unión Europea: preguntas, 
respuestas y formularios de la 
Ley 23/14 de 20 de noviembre. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[341.985(4-672UE)Pei]

RECENSIONS

 
ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, JAIME
Eficiencia y transparencia del sistema 
judicial español en el contexto europeo: 
análisis comparativo y propuestas de 
mejora.  
Barcelona: J.M.Bosch, 2015.  
[347.97(46:4-672UE)Alo]

 

 

Aquesta monografia s’ocupa en cinc capítols de la preocupació per 
l’eficàcia de la justícia a Europa i a Espanya; de l’eficiència del sistema 
espanyol en el context europeu amb una anàlisi comparativa de la 
transferència del sistema judicial espanyol en el context europeu, 
incloent propostes de millora de l’eficiència i transparència del sistema 
judicial espanyol. Trobareu als dos annexos finals gràfics, imatges i taules 
del treball.

LIÉBANA ORTIZ, JUAN RAMÓN;  
PÉREZ ESCALONA, SUSANA
Comentarios a la Ley de jurisdicción 
voluntaria: Ley 15/2015, de 2 de julio. 
Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson 
Reuters: Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, 2015. [347.919.1(46)Lie]  

 
 

Aquests comentaris suposen un estudi sistemàtic d’aquesta institució 
processal amb el qual s’extreuen les seves claus jurídic-processals. 
L’objectiu és permetre als operadors jurídics conèixer en profunditat les 
bases processals de la jurisdicció voluntària per poder desenvolupar les 
seves respectives tasques de manera més eficaç. Hi trobareu, entre 
altres temes, la redistribució competencial en matèria de jurisdicció 
voluntària i  un compendi de jurisprudència comentada en aquesta 
materia.
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ANUNCIS

OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

Aragó/Rbla. Catalunya, bufete 
especializado en responsabili-
dad civil y seguros, 2 despac-
hos libres (1 doble), sala de 
juntas, secretaria, a/a, conser-
je. Condiciones a convenir. Tel. 
932159566. Mañanas: Mar.

Aribau/Londres inclòs telèfons, 
subministres, adsl, sala de 
junta, servei de porteria. 350 
euros/mes. Tel. 932651411. 

Aribau 171/París, moderns 
despatxos moblats en elegant 
finca antiga de l’Eixample, sala 
reunions comú. Compartits 
160/195 euros, individuals 
290/390 euros, ADSL i despe-
ses incl. Tel. 932427857.

Av. Carles III nº 50-52, 195 
euros/mes; despacho individu-
al, bien comunicado, próximo 
a la ciudad judicial, climatizado, 
parquet, conserje, etc. Tel. 
649348129.

Av. Diagonal 440. Despatx 
individual 12 m2 reals útils 
en pis principal 180m2, finca 
regia. Amb mobles o sense. 
c/a/a, aigua, llum, adsl, neteja, 
sala juntas. 330 euros +IVA. 
671091421. Jordi.

Av. Diagonal/Muntaner despatx 
virtual hores convingudes 110 
euros/mes. Sense límits. Sales 
de visita i de juntes, domicili-
ació, gestió correspondència, 
trucades, fax, fotocòpies i wifi. 
Tel. 932007805.

Av. Diagonal/Via Augusta. Des-
patx a compartir. Finca molt 
representativa. Impecables 
instal·lacions. Exterior. Tots ser-
veis. Imatge corporativa. 550 
euros/mes. Tel. 932380082.

Beethoven, conserge. Acabat 
de reformar. Despatx de 14m2 
(telèfon+centraleta, fibra 
òptica, sala de juntes, a/a/c, 
parquet i cuina). Possible col-

laboració. Preu 425+IVA. Tel. 
630992987.

Bruc/Calpe. Fibra op, 20 m 
cuadrados, muy luminoso, aire 
acondicionado, todos los ser-
vicios, posibilidad de colabo-
ración procesal con nosotros, 
400/mes. Tel. 691812850.

Bufet d’Advocats ofereix: Espai 
de treball amb dret a sala de 
juntes i possible col·laboració. 
250 euros/mes. Recepcionista, 
aigua, llum, c/a/a, adsl, fax i 
neteja. Bon ambient de treball. 
934140820.

Despatx de 15m2. Secreta-
ría, sala de juntes, serveis 
inclosos. Tot reformat. Dona 
a una terrassa amb molta 
llum, moblat. Possibilitat de 
col·laboracions. 450 euros. Tel. 
616935036.

Despatx virtual amb dret a 
sales. 100 euros/mes. Agenda, 
recepció personal i telefònica, 
comunicacions, dret a lloguer 
de sales de reunions. Tel. 
934570000.

Felipe II/Meridiana, amuebla-
do con todos los servicios. 
Dispone de sala de juntas, 
adsl, fotocopiadora, c/a/a, 
alarma y limpieza incluida en 
el precio: 275 euros. Montse 
933521367.

Girona/Rda San Pedro, lumino-
so, espacioso, adsl, a Procu-
rador, Abogado, Economista, 
graduado social, iniciamos acti-
vidad el 1 de septiembre 2015, 
400 euros. Tel. 626385836. 

Muntaner/Av. Diagonal, con-
serge, despatx de 10 m amb 
mobles, molt bona imatge, 
adsl, fax, fotocòpies, sala de 
juntes i visites, preu 300 euros/
mes. Tel. 610394171.

Muntaner/Travessera. Despatx 
individual moblat o no, servei 
de secretaria, aigua, llum, gas, 
fibra óptica, trucades, còpies, 
sala juntes, office, neteja. 
400 euros. Col·laboració. Tel. 
933682567.

Muntaner/Vía Augusta. 450 
euros/mes. Sala de juntas y 
todos los servicios de 75m2 en 
Entresuelo, conserje, compartir 
con otro abogado mañana o 
tardes según conveniencia. Tel. 
619711741.

Oficina, por horas. Precio a 
convenir. Ideal para entrevis-
tas. A 15’ CJ de Barcelona. 
Posibilidad de ‘empadronarse’ 
y recibir notificaciones. Servi-
cio de recepción con secretaria 
de 9 h a 18,30h. A/a, Piscina en 
piso superior. Tel. 666607154, 
fco.j.armengol@gmail.com. 

Oficina virtual en el centro de 
Barcelona des de 35 euros. Tel. 
675581462.

Rbla. Catalunya/Provença. 
Despacho exterior. Conserje. 
Servicios incluidos. Buen ambi-
ente de trabajo y posibilidad de 
colaborar. Precio a convenir. Tel. 
932101590.

Ronda Universidad 33, des-
pacho individual amplio en 
finca regia. Bufete con cinco 
abogados. Parquet, a/a. Sala de 
juntas y limpieza incluida. 290 
euros. Tel.  639412586. 

Roger de Llúria/Aragó, despatx 
15 m2 inclòs a despatx de 120 
m2, amb tots els serveis i co-
municacions. sala espera, sala 
juntes, recepció. 500 euros. 
Tel. 617484432.

Roger de Llúria/Av. Diagonal, 
260 euros + IVA. Amueblado, 
internet, luz, agua, limpieza, 
teléfono, sala espera, reunión. 
Tel. 691366772.

Roger de Llúria/Urquinao-
na. Despatx individual amb 
sala de juntes i sala d’espera 
comunes. Serveis inclosos 
excepte tel., secretaria per re-
cepció de trucades. 500 euros. 
Tel.636457929.

Rosselló 188. Despatx virtual 
de disseny. Recepcionista, 
domiciliació, gestió, wifi, fax, 
correspondència, sales de 
juntes. Quotes personalitzades 

per advocats, des de 50 euros/
mes. Tel. 610430108. 

Trafalgar 14, 2 despachos, con 
balcón, 207 euros y 221 euros 
+ 60 euros de gastos (no inc.
iva), adsl, fotocopiadora, fax, 
conserje, limpieza finca moder-
nista, buen ambiente. Tel.  Ana 
627039610.

Trave. Gracia 15. Oferim un 
punt de treball amb tots els 
serveis i sala de visites, per 
150 euros/mes, despeses 
a compartir. O un despatx 
independent de 25mt2, per 
300 euros/mes despeses a 
compartir. Tel. 629351528.

Tuset, molt lluminós amb 
mobiliari modern, molt bon 
ambient. Possibles col·laboraci-
ons. Tots els serveis. Marta Tel. 
696438626.

València 243/Rbla. Catalunya/
Pg. Gràcia, despatx virtual amb 
secretària i sales de juntes, 
gestió de trucades, correspon-
dència, fax, notificacions, wifi. 
excel·lent imatge 100 euros/
mes. Tel.932722949.

Vía Augusta /Diagonal. Finca 
regia renovada + conserje. Ex-
celente imagen. Espacio abier-
to hasta cuatro mesas. Precio 
a convenir. Tel. 607385099.

Via Laietana. Zona cèntrica i 
ben comunicada. Es lloga des-
patx individual amb sala de jun-
tes i sala d’espera comunes. 
Serveis inclosos. 250 euros/
mes. Tel. 616620868.

Via Laietana/Urquinaona, des-
pacho virtual. 2 Salas de Juntas 
disponibles. Domiciliación. 
Gestión de correspondencia, 
notificaciones, Fax, fotocopia-
dora, wifi. 50 euros/mes. Tel. 
670885724.

Vilafranca del Penedès, cèn-
tric, finca règia, centraleta 
telefònica, xarxa informàtica, 
sala de juntes, fax, sala d’arxiu 
independent. Possibles col·la-
boracions  350/euros/mes. Tel. 
670303279.
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APUNTA T,HI!

cursos de formaciÛ  lexnet
LA connexiÛ  telem‡ tica segura dels advocats amb els jutjats.

FORMACI”  per ALS col.legiats I ELS SEUS COL.LABORADORS.

Segons la modificaciÛ  de la llei d,enjuidiciament civil, es preveu                 

l,obligatorietat per als professionals de fer servir els sistemes 

telem‡ tics o electrÚ nics existents en l,administraciÛ  de justÌ cia 

per a la presentaciÛ  d,escrits i recepciÛ  de notificacions.

el ministeri de justÌ cia vol posar en marxa l,1 de gener de 2016 la 

plataforma lexnet per garantir el compliment d,aquesta obligaciÛ .

reserva la teva plaÁ a a travÈ s del web. www.icab.cat
o trucant al telË fon  93 496 18 80   ext. 5334
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DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Llogo despatx, 135m2, Pro-
vença, 312, 3r 1a, equipat, 
4 despatxos, sala de juntes, 
recepció, c/a/a, arxius, mo-
blat, bany/dutxa. 1.350/1.300 
euros/mes, negociable. Tel. 
935402276/667452893.

Vendo local 45m2 en Igualada, 
49.000 euros, ideal para des-
pacho, alquiler 250 euros+40 
euros comunidad. Cocina, 
baño y terraza. Posibilidad de 
subrogación de hipoteca. Tel. 
679782042.

Aragó/Muntaner, exterior 
60m2, conserje, amueblado, 
2dpchos independientes, 
recep, zona común, office, 
baño completo, reformado, a/a,  
adsl, fibra opt. 750 euros. Tel. 
686062581.

Alquilo despacho Junto Corte 
Inglés Diagonal. Exterior 50 
metros cuadrados, aseo, arc-
hivo, aire acondicionado. Finca 
mixta. Junto metro Les Corts. 
570 euros. IBI y Comunidad 
incluido. Tel. 617085288.

Local en alquiler Barcelona, 
Trav. de Gracia/Santaló, 120m2, 
exterior, diáfano, luminoso, 
a/a, ascensor y conserje. 
Renta 1.275 euros/mes; Tel. 
607785373 o m.garcia@solutia-
advocats.com

Se vende despacho e inmobili-
aria por jubilación en Montigalá 
(Badalona). A nivel de calle, 
Antigüedad: 22 años, 45m2 
en dos salas, amueblado, a/a 
nuevo. Precio a consultar. Tel. 
609509428.

COL·LABORACIONS

Abogada laboralista con dila-
tada experiencia y despacho 
en Barcelona se ofrece para 
colaboraciones. Concepción. 
Tel. 686593281.

Abogada con despacho en Bar-
celona se ofrece para colabora-

ciones en asuntos de Derecho 
Civil/Familia. Tel.  622629293.

Abogada con experiencia en 
procesal, mercantil, laboral 
y civil se ofrece para colabo-
raciones y sustituciones en 
vistas. Tel. 629354790 cristina.
aguilar@icab.cat http://cristinaa-
guilar.com

Abogado con despacho propio 
y experiencia en Laboral, Ex-
tranjería, interesado en colabo-
raciones o acuerdos con otros 
despachos o compañeros. 
Josep tel. 639790489.

Abogado con amplia experien-
cia en Laboral, Civil, Familia y 
Adm., ofrece colaboraciones 
con otros despachos y/o sus-
tituciones de la forma que se 
acuerde. Pedro. 630382646.

Abogado con amplia experi-
encia en procesal, mercantil, 
laboral y civil se ofrece para co-
laboraciones. Tel. 639180585.

Abogado fiscalista con dilatada 
experiencia y despacho propio 
se ofrece para colaboraciones 
en asesoramiento y gestión fis-
cal y tributaria. Tel. 600084868. 

Advocada penalista i matrimo-
nial, amb àmplia experiència, 
busca establir col·laboració 
amb company/a,  inclús en 
d’altres branques del dret. 
Marta Tel. 610468968.

Advocada i graduada soci-
al amb anys d’experiència, 
ofereix col·laboracions en 
civil i laboral, així com per fer 
substitucions en vistes i altres 
actuacions. Tel. 626021701.

Advocada amb experiència, 
ofereix col·laboracions exter-
nes en dret penal i civil per 
substitucions a judicis i altres 
actuacions judicials arreu de 
Catalunya. Mercè. 675812488.

Advocada amb experiència en 
dret penal i família, i despatx a 
L’Hospitalet i Barcelona, ofereix 
col·laboracions externes. Tel. 
666391099.

Advocada amb despatx propi 
i especialitzada en Dret Penal, 
s’ofereix per fer col·laboraci-
ons en aquesta matèria. Tel. 
606756940.

Advocada especialista nul·li-
tats eclesiàstiques actuant 
als Tribunals Eclesiàstics de 
tot l’Estat Espanyol ofereix 
col·laboracions externes. Tel. 
934880606/976667804 ampa-
ro@picosta.com

Advocat amb experiència 16 
anys, s’ofereix per col·labo-
rar amb Administradors de 
finques, concursal, reclamaci-
ons de quantia i en redacció 
de demandes i estratègia 
processal Tel. 677453648.

Advocat, 8 anys com a cap 
Juridic i secretari consell 
administració de empresa in-
mobiliaria, s’ofereix per a col-
laboracions. Tel. 618599244.

Colaboraciones en Derecho 
Laboral, Rrhh, gestión de em-
presa, Penal, Administrativo. 
Años de experiencia profesio-
nal y docente. Tel. 681253411 
Mónica.

Despacho especializado en 
procesal, civil, mercantil y fa-
milia, ofrece colaborar en dic-
has materias. Tel. 932155695/ 
dcarrillo@dc-abogados.com

DIVERSOS

Bufete Perera. Buscamos 
pisos en Barcelona en alquiler 
y venta. Clientes con excelen-
tes referencias: jueces, regis-
tradores, fiscales, médicos, 
etc., con garantía de solven-
cia. Inf. Rosa 606325105.

Advocat amb assessoria 
fiscal, laboral i comptable a 
Barcelona, ofereix traspàs de 
cartera de clients o integració 
en despatx d’advocats, possi-
bilitat de subrogar personal o 
altres. Alex. Tel. 934444642.

Abogado, perito judicial ca-
lígrafo, ofrece colaboración 

para informes sobre falsedad 
documental y firmas. Tel. 
666170107  masalicia@icab.es

Es ven pis a Barcelona, Ei-
xample Esquerra, Villarroel/
Paris, 170 m2, 5 habitacions, 
despatx, cuina/office, dos 
banys complets, saló men-
jador de 30 m2, 5è pis, amb 
molta llum natural, ascensor i 
servei de porteria. Per entrar 
a viure. 590.000 euros. Tel. 
630072534.  

Llogo abonament del FCB 
per aquesta temporada. Tri-
buna, bona entrada. Mònica 
669330780.

 
 

DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Busco despacho para ocupar 
únicamente en horario de 
tardes, con derecho a uso de 
sala de juntas (no necesitaría 
fax ni teléfono). Zona Barcelo-
na. Tel. 654053402.

Pyme especializada en ges-
tión de Recursos Humanos 
y gestión laboral, con cartera 
de clientes busca fiscalista, 
o economista, para valorar 
posibilidades de asociación y 
creación de nuevo despacho. 
Tel. 659339651.

Se busca abogado/a no civil 
(penal, fiscal) para compar-
tir despacho en Sant Boi. 
Despacho en funcionamiento, 
buena zona y con todos los 
servicios. 320 euros/mes. Tel. 
618165420.

Cerquem company/a amb 
cartera pròpia per compartir 
despatx amb civilista i labora-
lista a Rbla Cat/Rosselló, per 
ampliar especialitats i crear 
col·laboracions i projectes 
comuns. Tel. 933022246.
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