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Benvolguts companys i companyes,

Darrerament, els membres del JAG estem destinant bona part dels nostres esforços 

a organitzar, conjuntament amb l’Associació dels Joves Advocats de Catalunya, el 

IXè Congrés dels Joves Advocats de Catalunya, que tindrà lloc a Palamós els propers 

dies 5, 6 i 7 de juliol.

Al congrés hi haurà taules rodones i ponències en què es tractaran temes tan actu-

als com les execucions hipotecàries, la reforma de la Llei de justícia gratuïta i l’apli-

cació de les taxes, l’avantprojecte de la Llei de serveis professionals, la reforma del 

Codi Penal i de la Llei d’enjudiciament criminal, entre d’altres.

Malgrat que properament rebreu el programa detallat, ja des d’ara us animo a as-

sistir i participar en aquest congrés, que s’ha concebut com un punt de trobada pels 

joves advocats en què, a banda de formar-nos com a advocats, puguem exposar i 

debatre matèries que poden arribar a repercutir —no només professionalment— en 

el nostre dia a dia. 

 

 Antoni Blanch Brugarolas

 President dels Joves Advocats de Girona
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Imatge guanyadora del “Concurs de Fotografia” 
Títol: “Gravitació”
Autor: Josep Prat Riuró
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BREU INTRODUCCIÓ

Com que ningú dubta que la justícia és alhora un servei 
públic i un dret constitucional, a tots ens sorprèn que per 
accedir-hi s’hagi de fer un doble pagament. El primer el 
fem cada any els ciutadans que encara tenim el privilegi de 
tenir rendes per la via de recaptació impositiva, i aportem 
d’aquesta manera diners a les arques públiques per poder 
sostenir precisament la despesa pública que inclou, com 
no podia ser d’altra manera, l’Administració de Justícia.

El segon és la taxa judicial, que no és cap novetat del sis-
tema judicial espanyol, ja que quan es va promulgar la 
Constitució (1978), hi havia aranzels, que la Llei 25/1986, 
de 24 de desembre, van suprimir. Posteriorment, a l’any 
2002, va ressorgir, dins de l’Administració de Justícia, 
la taxa per exercici de la potestat jurisdiccional a través 
de la Llei 53/02, de 30 de desembre, que s’ha anat refor-
mant i matisant fins a arribar a la impopular Llei 10/12, 
de 20 de novembre, que tres mesos després d’entrar en 
vigor, davant de la resolució de la Defensora del Poble, 
de 12 de febrer de 2013, en la qual es feien una sèrie de 
recomanacions —i per evitar que s’hi interposés recurs 
d’inconstitucionalitat—, s’ha modificat a través del Reial 
decret llei 3/2013, de 22 de febrer, que tot i que va entrar 
en vigor l’endemà de ser publicat, a dia d’avui, 18 de març 
de 2013, encara no ha pogut ser aplicat ja que no s’han 
adaptat els models 695 i 696; un altre reflex de l’esperpent 
que estem vivint.  
  

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I LES TAXES JUDICIALS

 La Sala Primera del Tribunal Constitucional, a la sentència 
116/2012, de 4 de juny de 2012, recollia el que ja havia as-
senyalat anteriorment a les sentències 20/2012 i 103/2012, 
analitzant la Llei 53/2002, de 30 de desembre: 

1- Que la taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional 
persegueix fins legítims: “en tant que es dirigeix a fi-
nançar el servei públic de l’Administració de Justícia 
amb càrrec a tots els justiciables que es beneficien 
més de l’activitat jurisdiccional, i es disminueix corre-
lativament el finançament que prové dels impostos, a 
càrrec de tots els ciutadans” (FJ 8).

2- Que “el règim vigent de les taxes judicials que graven 
la presentació de demandes civils... és plenament res-
pectuós amb les previsions constitucionals sobre la 
gratuïtat de la justícia”, segons anuncia l’article 119 
CE, ja que “en principi no vulnera la Constitució que 
una norma de rang legal sotmeti les entitats mercan-
tils amb un elevat volum de facturació a pagar unes 
taxes que serveixen per finançar les despeses genera-
des per l’activitat jurisdiccional que comporta jutjar les 
demandes que lliurement decideixen presentar davant 
dels tribunals d’ordre civil per defensar els seus dets i 
interessos legítims”. 

3- Que aquesta conclusió general sobre les taxes de l’ordre 
civil: “només es podria modificar si es demostrés que 
la quantitat de les taxes establertes per la Llei 53/2002, 
de 30 de desembre, són tan elevades que impedeixen 
a la pràctica l’accés a la jurisdicció o l’obstaculitzen en 
un cas concret en termes irraonables” (FJ 10).

Veiem, doncs, que el control de constitucionalitat de la 
taxa en abstracte ja s’ha efectuat i que es justifica sobre 
una doble premissa: que és un mecanisme de finançament 
de la justícia i que no impedeix l’accés a la jurisdicció. 

Si bé el preàmbul de la Llei 10/2012 diu que és respectuosa 
amb el que declara el Tribunal Constitucional en matèria 
de taxes, tret dels membres del govern actual, la resta de 
ciutadans —experts en dret o no— veiem estupefactes el 
que significa la llei actual de taxes, a pesar d’aquesta últi-
ma modificació. El Reial decret llei 3/2013 introdueix dues 
millores significatives: una que afecta la totalitat de per-
sones físiques i l’altra a determinats col·lectius, i intenta 
corregir errors evidents de la llei que es va promulgar tres 
mesos abans.

SUBJECTES PASSIUS DE LES TAXES JUDICIALS 

En el sistema analitzat de la Llei 53/02 el subjecte pas-
siu era la persona jurídica de la qual se’n pressuposava 
un volum elevat de facturació, i potser per això no hi va 
haver veus crítiques davant d’aquest sistema impositiu, 
però amb la Llei 10/2012 el subjecte passiu va passar a ser 
qualsevol persona, ja sigui física o jurídica, excepte (sort) 
aquells que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica 
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gratuïta (art. 4.2), així com una plèiade d’administracions i 
organismes públics. 

El Reial decret llei 3/13, com que “les circumstàncies ac-
tuals ho aconsellen”, tal com diu el preàmbul, introdueix 
una escala específica per a les persones naturals, amb un 
tipus menor que el general, que es reserva per a les perso-
nes jurídiques. En definitiva, la persona física està subjecta 
a la taula de l’article 7.1 de la Llei 10/12 més una quantitat 
variable del 0,1% de la base imposable. Això suposa, dins 
l’ordre civil, que a partir de 2.000 euros la taxa mínima és 
de 100 euros més el 0,1% de la base imposable, sempre 
que es conformi amb la resolució de primera instància, ja 
que per accedir a la segona instància es requereix el paga-
ment de 800 euros (més el dipòsit que s’exigeix per inter-
posar el recurs d’apel·lació) i de 1.200 euros si es pretén 
l’accés a la cassació, i en tots dos casos amb més del 0,1% 
de la base imposable. 

La persona jurídica, juntament amb la quantitat fixada de 
la taula primera, haurà de fer front al pagament del grava-
men que es reflecteix a la taula de l’article 7.2 de la llei, que 
oscil·la entre el 0,5% i el 0,25%  —segons la quantitat— 
fins a un màxim variable de 10.000 euros.

En aquest punt hem de recordar que la sentència del Tribu-
nal Constitucional 116/2012, de 4 de juny de 2012, accep-
tava que una norma de rang legal sotmeti a entitats mer-
cantils “amb un elevat volum de facturació” al pagament de 
determinades taxes. De la lectura de la llei actual de taxes, 
així com de la modificació posterior, no se n’extreu de cap 
manera la conclusió que sigui el volum de facturació el que 
determina la més elevada imposició a les persones jurídi-
ques davant de les persones físiques, ja que no es fa cap 
diferència entre si el subjecte passiu és una empresa fa-
miliar o una multinacional, i encara es fa més evident com 
n’és d’injusta la taxa judicial davant de les petites empreses 
que s’han vist abocades a veure frustrades les seves ex-
pectatives en el trànsit mercantil com a conseqüència de 
l’augment de la morositat, i si volen accedir a la justícia les 
tracten com si fossin grans cadenes comercials.

OBJECTIU DE LES TAXES JUDICIALS

Justificar les taxes per l’augment de la litigiositat no té cap 
fonament, ja que és sabut que tret d’algunes excepcions, 
anar als tribunals no és una activitat lúdica i gratificant 
sinó un dels últims recursos que els queden als ciutadans 



per resoldre les seves expectatives davant de determinats 
problemes molt variats. Paral·lelament a això, si bé és cert 
que la litigiositat va creixent, també ho és que no ho fa de 
manera proporcionada —ni per aproximació— al nombre 
de jutges que han d’atendre les reclamacions. La justícia es 
col·lapsa però no és un problema d’abús del servei públic, 
sinó de deficiència del mateix servei públic per la manca de 
mitjans materials i personals.

L’ànim recaptatori de la llei de taxes és evident i només això 
justifica que una època de crisi econòmica, amb un alt grau 
de conflictivitat laboral, sigui el moment propici per, com 
a novetat, estendre la taxa judicial a l’ordre jurisdiccional 
social, si bé es limita als recursos de suplicació i cassació, 
i es preveu per als treballadors una exempció del 60% de la 
quantitat de la taxa que els correspon.  

I només el desmesurat afany recaptatori serveix per po-
der entendre per què amb la Llei 10/2012 per recórrer una 
infracció de trànsit s’havia d’abonar una taxa que moltes 
vegades era superior a la quantitat de la multa; però aquest 
desajustament incomprensible l’ha matisat el Reial decret 
llei 3/2013, i d’aquesta manera la quantitat de la taxa ja no 
pot superar el 50% de l’import de la sanció econòmica que 
s’ha imposat. 

L’exposició de motius del Reial decret llei 3/2013 recorda 
que la Llei “es configura com una premissa bàsica per al 
bon funcionament de la justícia gratuïta perquè garanteix 
la suficiència de recursos del sistema”. D’aquesta manera 
vénen ganes d’aplaudir el legislador per haver trobat sense 
problemes una font de finançament de la justícia gratuïta i 
no hi ha res més que m’agradaria ara, com a magistrada, 
que comprovar que la major part dels lletrats d’Espanya 
s’apuntaran a aquest torn encoratjats per la seguretat que 
les seves assistències i les seves actuacions trobaran una 
resposta econòmica presta i digna, de manera que deixa-
ran de patir la gratuïtat en el doble sentit: d’ells cap als jus-
ticiables i d’ells cap a l’Estat, que avui és incapaç de pagar, 
ja no aviat i de manera digna, sinó de pagar. 

La situació actual del torn d’ofici és insostenible i per més 
que es vulgui justificar que, en gran part, la Llei 10/12 res-
pecta la interpretació constitucional de la taxa judicial per-
què està vinculada al manteniment del sistema de Justícia 
Gratuïta, em temo que servirà de poc. 

La possibilitat que els ingressos que s’obtenen a través de 
les taxes judicials siguin aplicats a l’Administració de Jus-
tícia no és tan real com pretenen fer-ho veure, ja que no hi 
ha cap previsió pressupostària d’imputació automàtica de 
la quantitat que es recapta per aquest concepte a la parti-
da assignada al Ministeri de Justícia que permeti aquesta 

redistribució automàtica. I, en tot cas, des del 2002 i fins a 
dia d’avui d’una manera o altra es paguen taxes judicials; si 
bé hem assistit a un període de modernització de la justícia, 
hem sentit també el declivi d’aquesta administració, que és 
incapaç d’aconseguir mitjans personals i materials dignes 
i eficients i de sostenir el torn d’ofici, que ara es fa servir 
com a justificació per limitar l’accés a la justícia. 

BREU CRÍTICA A LES TAXES JUDICIALS

Cal recordar que el Tribunal Constitucional va acceptar la 
constitucionalitat de les taxes judicials sempre que no fos-
sin un obstacle per accedir a la justícia, ja que si passés 
això estaria conculcant l’article 24 CE. Si ens fixem en les 
quotes tributàries que s’assenyalen a l’article 7.1 de la Llei 
10/12, a les quals hi hem de sumar les quantitats assen-
yalades als números 2 i 3 del mateix article, el resultat és 
desanimador, i converteix la justícia en un servei de luxe a 
l’abast de poca gent. I si bé és cert que es podrà accedir a 
la primera instància amb dificultats, l’accés a l’apel·lació 
serà més complicat, tant a l’ordre civil com al contenciós 
administratiu. Evidentment, la cassació es converteix en 
quelcom prohibitiu, com un objecte desitjat però al qual no 
hi poden arribar la majoria de justiciables. Tot i això, és més 
econòmic en l’ordre social (750 euros, davant dels 1.200 de 
les altres dues jurisdiccions).  

Realment no sé si pensar que la reforma té com a finalitat 
encoberta que els magistrats de tribunals, que suposada-
ment són més grans que els que han de ser jutjats, tinguin 
un camí cap a la jubilació menys estressant que fins ara, 
ja que amb aquestes taxes d’aquí pocs anys s’hauran des-
encallat totes les sales i seccions dels tribunals i tindran 
temps fins i tot per avorrir-se.   

Però el més probable és que vagi desencaminada i davant 
de la incapacitat de fer una reforma eficaç de l’administració 
de justícia, el millor és obstaculitzar-ne l’accés, gravar-la de 
tal manera que cada vegada sigui més cert allò que “més 
val un mal acord que no pas un bon plet”.  Ara, ben pensat, 
si hi ha menys reclamacions davant dels jutjats i tribunals, 
seria innecessari un nombre més elevat de jutges, així com 
la creació de més òrgans judicials; a més, la nostra pro-
ductivitat cauria en picat i, per tant, la nostra càrrega de 
treball seria prou acceptable i fins i tot arribaríem al punt de 
desitjar que el nostre company estigués de baixa per poder 
portar dos o tres jutjats per poder matar el temps lliure. 

No hem d’oblidar que la taxa s’imposa a qui fa la reclama-
ció, de manera que la persona que cregui tenir dret, per 
exemple, de cobrar una factura impagada, i que es veu 
obligat, davant de la negativa del deutor, a interposar una 
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demanda per obtenir una resolució de condemna, a més 
a més es veu sancionat amb l’obligació de pagar la taxa, 
mentre que el deutor contumaç, que és el vertader “culpa-
ble” de la intervenció judicial, no té cap tipus de despesa. 
I en moltes ocasions, encara que hi hagi condemna, no 
fa front a la quantitat del deute que se li reclama ni a les 
despeses del procediment. Si bé és cert que després de la 
Llei 37/2011 es va reformar l’article 241 LEC, i que la taxa 
judicial s’integra al concepte de costes, la realitat és que 
l’avançament l’ha de fer qui acciona, i si a més a més tenim 
en compte que el Ple del Congrés dels Diputats, a la sessió 
del 14 de febrer de 2013 va demanar explicacions al CGPJ 
per tenir constància de l’existència de més de dos milions 
de sentències no executades als diferents estaments juris-
diccionals, constatem el fet que les possibilitats de recupe-
rar la taxa són descoratjadores.  

En definitiva, el nou sistema de taxes judicials pot atemptar 
en contra del dret a la tutela judicial efectiva que es procla-
ma a l’article 24 CE, en el fet que en alguns casos impediran 

l’accés a la justícia o l’obstaculitzaran greument, ja que les 
taxes no només són elevades, sinó que la situació actual de 
crisi econòmica no permet a la major part de la ciutadania 
pagar o anticipar quantitats de diners per obtenir l’actuació 
d’un servei públic com és el jutge, sense que es compar-
teixi la idea que part del cost hagi de ser suportat per qui es 
beneficiarà de la justícia, ja que això la converteix en injusta 
des del principi per a accedir-hi.  

Haurem d’esperar un temps per poder obtenir dades reals 
del descens de la litigiositat per l’efecte de les taxes judi-
cials, i només llavors sabrem el veritable impacte d’aquesta 
nova forma de recaptació, però potser aleshores serà mas-
sa tard perquè gran part de la ciutadania pugui obtenir una 
tutela judicial efectiva. 

Olga Bautista Camarero
Magistrada-Jutge

Instància número 2 Girona
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Què opina sobre l’actual LO 5/2000, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, que unifica la fase 
d’instrucció del procediment i acusació en la figura del 
Ministeri Fiscal? 
La instrucció del Ministeri Fiscal, sempre que es garanteixi 
la independència i el sotmetiment (submissió seria millor) 
a la legalitat no és cap problema i, de fet, funciona així a 
molts països europeus i anglosaxons. 

De tota la seva trajectòria professional, quant temps ha 
estat vinculada a la jurisdicció de menors? 
He treballat com a Fiscal de Menors a la Fiscalia de Barce-
lona durant 5 anys, des del gener de 2001, i des d’aquesta 
data he coordinat nombrosos cursos de menors des del 
Consell de l’Advocacia Catalana per obtenir l’especialització 
del lletrat en l‘àmbit de la justícia juvenil. 

Segons la seva experiència personal, quin és el perfil 
d’un delinqüent juvenil?
El perfil és molt variat i va des de l’adolescent que comet 
una infracció per tastar el risc o per posar-se a prova da-
vant del grup d’iguals fins a aquell menor amb una família 
desestructurada que no ha rebut pautes educatives ade-
quades o bé amb consum de tòxics que incrementen el risc 
de delinquir.

En la majoria de casos de delinqüència juvenil, quin és 
l’entorn familiar del menor que comet un delicte?
Si la tipologia de menor varia considerablement també ho 
fa l’entorn familiar. La meva experiència és que en entorns 
“normalitzats” també hi ha infraccions comeses pels fills 
o filles adolescents. A Barcelona fins i tot els casos més 
greus no van ser comesos per menors d’entorns marginals, 
sinó de classe mitjana-alta, amb estudis i dels que podem 
incloure dins aquesta categoria de “normalitzat”.  

Quina sol ser l’actitud del menor davant de les autoritats 
judicials? 
També és molt variada. El pas per justícia juvenil pot cons-
tituir per si mateix un punt i apart en la trajectòria del me-
nor. El fiscal i el jutge de menors no són els pares i la seva 
autoritat i una intervenció adequada són sovint suficients 
per acabar amb una incipient carrera delictiva. Altres joves, 
en canvi, necessiten la intervenció d’altres professionals, o 
fins i tot mesures d’internament en centres. La meva expe-
riència és que els joves s’adonen que estan davant del jutge 
o del fiscal de menors i —alguns a la seva manera— es 
mostren respectuosos. 

En el cas de menors estrangers indocumentats, quins 
són els problemes amb què es troben per a la identifi-
cació de l’edat? Pot explicar-nos algun cas concret que 
l’hagi afectat directament?
En cas de dubte sobre l’edat d’un menor cal fer proves mè-
diques, ja siguin de tipus radiològic o bé amb examen del 
metge forense. Com tota prova mèdica, no és ciència exac-
ta i a vegades hi ha informes contradictoris sobre l’edat 
d’un mateix menor. Els casos que m’han plantejat més pro-
blemes són els de noies embarassades que no es poden 
sotmetre a proves radiològiques i cal que el metge, només 
a partir de l’examen de la dentició, fixi una edat aproximada. 

Quin és el paper de l’Equip Tècnic en un procediment de 
menors? 
El seu paper és similar al d’un pèrit, per tant, un asses-
sor de fiscal i jJutge de menors que aporta una informació 
completa del menor i indica les necessitats educatives que 
té el menor. A banda d’aquesta informació inicial, fa el se-
guiment dels menors i de l’evolució de les mesures. 
 
Segons la seva experiència personal, en els casos en 
què el menor decideix realitzar mediació, s’acaben com-
plint els objectius de la mediació?
Des del meu punt de vista, sí. Crec que la mediació és una 
eina excel·lent en el procés de menors perquè els permet 
fer-se càrrec del mal que han causat i se’ls dóna un espai 
per reparar-lo. Les víctimes també se senten reconfortades 
amb aquest sistema.  

Hi ha gaire casos que acabin en judici oral i que segons 
la seva opinió hagués sigut millor derivar-los a media-
ció? 
A casa nostra crec que no. A altres comunitats autònomes 
l’ús de la mediació és testimonial. A Catalunya, en canvi, la 
majoria de casos van primer a mediació excepte els delic-
tes més greus. 

Quina és la mesura més greu, més restrictiva, que es pot 
imposar a un menor? 
L’internament en centre tancat 

Habitualment s’imposa la mesura d’internament en rè-
gim tancat a un menor? En què es basen o quins requisits 
exigeix aquesta mesura?
Només s’imposa l’internament en règim tancat en cas de 
delictes greus o bé menys greus amb violència o intimi-
dació o comesos en grup. Sovint es reserva per delictes 
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greus o bé per quan el menor està en una situació d’alt 
risc de reincidència delictiva i comet un delicte violent i la 
intervenció des del seu medi (mesures en medi obert) ha 
fracassat, o bé no és possible perquè el menor està sol, 
sense cap familiar que se’n faci càrrec.

Existeixen molts centres d’internament  de menors a Ca-
talunya?
Hi ha pocs centres, i els més importants són Can Llupià i 
l’Alzina; la resta són centres petits i per complir mesures 
en règim semiobert. 

Quin ha estat l’impacte a la província de Girona del tan-
cament per part del Departament de Justícia, el mes de 
maig de l’any 2012, dels centres d’internament de me-
nors de Montilivi (Girona) i dels Til·lers (Barcelona)?
Crec que és una mala notícia: Til·lers era un centre de re-
ferència en justícia juvenil a Espanya. El seu tancament 
suposa augmentar el nombre de menors de l’Alzina i Can 
Llupià, i això dificulta el treball educatiu dins del centre. El 
tancament de Montilivi —si finalment es produeix— su-
posa un greu perjudici pels menors de Girona i pels seus 
pares i familiars, no només per la llunyania del seu domicili 
sinó per com es treballa en centres més grans amb una 
tipologia de menors infractors molt diferent. 

Paral·lelament a aquesta reordenació dels centres 
educatius, el Departament de Justícia té previst im-
pulsar programes educatius i de reforç amb l’objectiu 
d’aconseguir unes quotes més grans de reinserció 
d’aquests joves un cop surten del centre (notícia del 
maig 2012). En saben alguna cosa? S’està aplicant algun 
programa en aquest sentit actualment?
No en tinc coneixement, d’aquesta qüestió. Les retallades 
en aquest àmbit són  perilloses; una intervenció inadequa-
da o tardana pot ser molt perjudicial ja que pot fer que el 
menor es consolidi en conductes disruptives i arribi a la 
majoria d’edat i segueixi cometen delictes.  

La pena o mesura que s’imposa a un menor quin objectiu 
té, a diferència de la pena que s’imposa a un adult? 
La mesura —als menors no se’ls imposen penes— va des-
tinada a donar una resposta educativa al menor infractor. 
L’objectiu és incidir en aquelles mancances educatives dels 
menors quan és necessari. No és un càstig ni una sanció, 
tot i que algunes puguin tenir aquesta naturalesa, com ara 
l’internament, però aquest només s’imposa en casos de 
delictes molt greus o quan no es pot intervenir des del seu 
medi, com ja he dit abans. 

És habitual que quan siguin majoris d’edat aquests me-
nors segueixin delinquint?
No, no és habitual. Hi ha menors que durant l’adolescència 

tenen conductes molt disruptives i que un cop assolida la 
majoria d’edat deixen de fer-les, altres vegades es separen 
del grup que propiciava la comissió del delicte. Hi ha un 
percentatge que sí que continua delinquint, però són ca-
sos de moltes mancances, marginalitat i desestructuració 
familiar on la intervenció des de Serveis Socials primer, i 
de la justícia juvenil després ha resultat insuficient i nor-
malment tardana. 

Vostè ha treballat en un Jutjat Penal, creu que seria bo 
que les funcions del Ministeri Fiscal en la jurisdicció de 
menors també es traslladessin a la jurisdicció d’adults?
Sempre que el Ministeri Fiscal actuï amb independència, tot 
i l’estructura jeràrquica, crec que el model és bo. Per altra 
banda, el jutge és un autèntic àrbitre entre dues parts com 
acusació i defensa, i es garanteix la igualtat d’armes. Cal 
una millor regulació de la instrucció pel fiscal ja que la Llei 
del menor té importants llacunes processals.  

Què és el més gratificant de treballar en la jurisdicció de 
menors? I allò que ho és menys?
Jo sempre dic que en justícia juvenil, el jutge de menors 
pot fer un vestit a mida al menor. És una jurisdicció que 
deixa als professionals un ampli marge de flexibilitat tant 
per imposar les mesures com durant la seva execució, i 
això és molt útil. En adults el Codi Penal no té aquesta fle-
xibilitat i es basa en la pena de presó i de multa, que sovint 
no aconsegueixen el fi que pretén la norma, que és que no 
es torni a delinquir, oblidant en tot moment que cal incidir 
en les causes del delicte i no només en les conseqüències. 

Quins consells donaria als advocats que treballen en la 
jurisdicció de menors?
En primer lloc, que no perdin de vista el seu paper, que és 
el d’advocat. Ni són pares, ni mares, ni germans del menor, 
són els seus advocats i han de garantir el seu dret de defen-
sa. En segon lloc, molta mà esquerra. Els adolescents són 
una tipologia molt complicada —com bé saben els pares— 
i no sempre és fàcil assumir-ne la defensa. 

Alguna experiència personal que vulgui destacar? 
Jo tinc moltes i bones experiències amb els menors. En cap 
cas aquesta és una jurisdicció menor —encara que alguns 
ho pretenguin— i és important com treballem amb ells. He 
conegut nois i noies amb històries personals molt dures 
que han comès delictes però que amb una intervenció ade-
quada han tornat a estudiar o han començat a treballar i 
han deixat enrere el delicte. Altres no ho han aconseguit. 
Tots ells m’han ensenyat que el sistema penal que tracta 
d’incidir en la persona que delinqueix, entenent la seva per-
sonalitat i la seva pròpia història, és molt més eficaç que 
un sistema repressor que només aparta el delinqüent de la 
societat i el tanca darrere una reixa. 
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I.- INTRODUCCIÓ:

Els darrers mesos hem estat sofrint tantes reformes laborals 
que ja no sabem a què atenir-se, sobretot amb tot allò relaci-
onat amb els acomiadaments col·lectius per motius econò-
mics, tècnics, organitzatius i productius, perquè “donde dije 
digo, digo Diego” 1.

És evident que el Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, 
és una norma important i de gran calatge per l’impacte que 
tindrà en un futur proper sobre les extincions de contractes de 
personal laboral al sector públic, seguint el desenvolupament 
de la Disposició addicional segona de la Llei 3/2012. 

Abans d’entrar de ple en el fons o la causa d’aquest article, 
farem una lleu pinzellada sobre les principals novetats que 
aporta el Reglament, i després passarem a centrar-nos en tot 
allò que contempla. 

II.- NOVETATS DESTACABLES

El nou Reglament s’articula en tres títols, cinc disposicions 
addicionals i una disposició transitòria, mentre que el Reial 
decret en si inclou només un article d’aprovació del Regla-
ment, dos disposicions addicionals, una disposició transitòria 
una disposició derogatòria i cinc disposicions finals. 

Els objectius, segons la introducció del Reglament, es dividei-
xen en cinc grups: 

1.- Adequar dels procediments d’acomiadament i de suspen-
sió de contractes i reducció de jornada a les novetats im-
portants incorporades per la reforma laboral de 2012.

2.- Garantir l’efectivitat del període de consultes dels procediments.

3.- Fixar la informació de que s’ha de donar als representants 
dels treballadors per part de l’empresa. 

4.- Regular el pla de recol·locació externa dels procediments 
d’acomiadament col·lectiu com a obligació legal i indecli-
nable de l’empresari. 

5.- Establir les peculiaritats del procediment d’acomiadament 
al sector públic i, específicament, a l’àmbit de les adminis-
tracions públiques, d’acord amb el que estableix la dispo-
sició addicional vintenta de l’ET.

En definitiva, i a grans trets, el Reglament estableix:

1. Quant a l’objecte: la redacció feta en aquesta ocasió és si-
milar a la que dóna a l’article 1r del Reial decret 801/2011, 
tret que no és necessari demostrar que les causes econò-
miques poden afectar la viabilitat o la capacitat de l’em-

presa per mantenir el volum de negoci. Ara la cuas exis-
teix quan la disminució dels ingressos ordinaris o vendes 
es produeix durant tres trimestres consecutius, en relació 
als mateixos períodes de l’any anterior. 

2. El còmput de la plantilla a l’empresa: s’hi inclouen tots 
els treballadors que fan els serveis el dia que comença el 
procediment, independentment de la modalitat contractu-
al de cadascú. 

3. Procediment: 
a. Inici: amb un comunicat per escrit per part de l’empresa 

a la representació legal dels treballadors i el comunicat 
simultani a l’autoritat laboral perquè n’informi l’entitat 
gestora de les prestacions per desocupació i la Inspec-
ció de Treball i la Seguretat Social, hi hagi hagut acord 
o no. Pel que fa a la documentació econòmica que 
s’exigeix, és la que fa referència als dos últims exer-
cicis econòmics, així com els comptes anuals dels dos 
últims exercicis econòmics complets integrats en un 
balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys abre-
viats, etc.

b. En el supòsit que hi hagi una previsió de pèrdues, tam-
bé s’haurà d’informar dels criteris que s’han utilitzat 
per la seva estimació i presentar un informe tècnic. En 
el cas de grups d’empreses s’hauran d’addicionar els 
comptes anuals i els informes de gestió consolidats de 
la societat dominant del grup. Per als acomiadaments 
per motius organitzatius, tècnics o de producció, s’hau-
rà de presentar una memòria explicativa i els informes 
tècnics que n’acreditin les circumstàncies. 

c.  El període de consultes està fixat amb un nombre mí-
nim de reunions i durant un període mínim i màxim 
entre aquestes, d’acord amb el nombre de treballa-
dors de l’empresa. S’inclouen com a mesures socials 
d’acompanyament totes les que es preveuen a la norma 
anterior amb la possibilitat de pactar la inaplicació de 
les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu 
aplicable a l’article 82.3 ET.

d. La finalització del procediment es produeix amb la co-
municació de la decisió empresarial. 

III.- ABAST DEL CONTROL JUDICIAL DE LES CAUSES DE 
L’ACOMIADAMENT OBJECTIU PER MOTIUS ECONÒMICS, 
TÈCNICS, ORGANITZATIUS I PRODUCTIUS 

Al Reial decret 3/2012, de 10 de febrero  i la llei 3/2012, de 6 
de juliol, s’afegeix una disposició addicional vintena a dispo-
sición adicional vigésima2 a l’ET, que obre la porta a l’acomi-
adament per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de 
producció al personal laboral que està al servei d’ens, orga-
nismes i entitats que formen part del sector públic, conforme 
a nou redactat de l’article 51.1 de l’ET, que suposa importants 
modificacions sobre el text precedent. 

A R T I C L E  D R E T  L A B O R A L
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1- www.cvc.cervantes .es, consultat el 10 de desembre de 2012. Es tracta d’un refrany dialogat, el significat del qual s’utilitza per rectificar una afirmació o desdir-se’n. 
2- “El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte 
del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos 
preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 



Certament, del nou redactat del Reial decret llei 3/2012 supo-
sa importants modificacions respecte del text preferent. Una 
d’aquestes rau en l’”objectivació” respecte de quan s’entén que 
hi ha la persistència en una situació de disminució d’ingressos 
o de vendes, quan aquesta mateixa s’estén a tres trimestres 
consecutius. Una altra és la controvertida limitació que el legis-
lador d’urgència pretén imposar al control jurisdiccional, desa-
pareixent així l’exigència que els resultats econòmics puguin 
afectar la viabilitat de l’empresa o la seva capacitat de mantenir 
el volum de treball i que justifiquin la raonabilitat de la mesura.  

L’exposició de motius del Reial decret llei 3/2012, denota una 
desconfiança preocupant —i també animadversió— del legis-
lador d’urgència respecte de la jurisdicció social, entenent que 
el redactat de la Llei 35/2010 donava lloc que els tribunals, fent 
una valoració finalista dels acomiadaments, feien en moltes 
ocasions judicis d’oportunitat relatius a la gestió de l’empre-
sa. I per evitar aquesta disfunció, el legislador d’urgència limi-
ta únicament i exclusiva el control judicial a verificar si hi ha 
causa al·legada o no, sense recórrer a altres consideracions o 
valoracions finalistes. 

En aquest sentit, la contundència de l’exposició de motius 
i les crítiques no dissimulades als Jutjats i Tribunals d’Ordre 
Social reflecteixen clarament la voluntat del legislador sobre 

que el jutjador social es limiti únicament i exclusiva a verificar 
i controlar si hi ha o no els motius econòmics, tècnics, orga-
nitzatius o productius que es descriuen genèricament a la llei 
sense entrar en cap altre consideració o valoració com ara les 
connexions de proporcionalitat o funcionalitat entre causes i 
extinció dels contractes de treball, i això ha donat lloc a diver-
ses crítiques.  

Com es pot observar amb la primera lectura, les diferències 
essencials entre el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, i la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, respecte de la causalitat dels acomi-
adaments i la seva valoració judicial són mínimes, per no dir 
gairebé inexistents. 

És cert que respecte els motius econòmics es fa una referència 
explícita a la necessitat que la minoració d’ingressos sigui dels 
ingressos “ordinaris”, deixant de banda, òbviament, els resul-
tats extraordinaris aliens a l’activitat normal o compte d’explo-
tació de l’empresa.

Por altra banda, i amb més rellevància, la Llei 3/2012 exigeix un 
element de comparació temporal també respecte dels motius 
econòmics que fan referència a l’acreditació que no es trac-
ta d’una situació cíclica dins del període normal de l’empresa, 
sent d’aquesta manera exigible que la minoració de vendes o 

entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación 
de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. 
Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de 
que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.”
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pèrdues dels tres trimestres consecutius ho sigui en relació al 
mateix període de l’any precedent.

De totes maneres aquestes precisions no treuen llum sobre 
l’autèntic caball de batalla de l’estudi present, que no és una 
altra cosa que si el control judicial ha de limitar-se strictu sen-
su a allò que indica taxativament el legislador tant en el Reial 
decret Llei 3/2012 com a la Llei 3/2012, és a dir, corroborar 
o donar fe de l’existència dels motius econòmics, tècnics, or-
ganitzatius o productius que s’al·leguen en l’acomiadament, 
i cas que siguin acreditats, abstenir-se d’entrar en qualsevol 
tipus d’anàlisi ulterior, o si pot i ha d’anar més enllà. 

Com ja hem avançat, del nou redactat tant del Reial decret llei 
3/2012, de 10 de febrer, com de la Llei 3/2012, de 6 de juliol 
de l’article 51.1 ET, suposen importants modificacions sobre 
el text precedent, redactat conforme a la Llei 35/2010 en rela-
ció amb l’abast pretès pel legislador respecte de la valoració 
i control judicial d’aquestes causes extintives, qüestió que li-
mita la possibilitat d’implementar-lo a través del Reial decret 
1483/2012, de 29 d’octubre. 

Així doncs, tant de la interpretació literal (article 3.1 del Codi 
Civil)3, com de la intencionalitat reflectida amb claredat en 
l’exposició de motius, el legislador del Reial decret Llei 3/2012 
i de la Llei 3/2012 pretén reduir el control jurisdiccional a la 
simple constatació fàctica de comprovar si concorren o no les 
circumstàncies establertes a l’article 51.1 ET, i desapareix així 
qualsevol referència a la valoració o connexió que aquestes 
causes puguin tenir a veure amb el nivell de treball i amb els 
acomiadaments efectuats. 

Efectivament, l’exposició de motius tant del Reial decret llei 
3/2012 com de la Llei 3/2012, denoten una desconfiança pre-
ocupant —i també sovint animadversió— respecte de la juris-
dicció social en manifestar que el redactat de la Llei 35/2010 
havia provocat que els tribunals, fent una valoració finalista 
dels acomiadaments fan en moltes ocasions judicis d’oportu-
nitat sobre la gestió de l’empresa. I, per evitar aquesta disfun-
ció, el legislador de 2012 pretén limitar únicament i exclusiva el 
control judicial a verificar si existeix o no la causa que s’al·lega, 
sense recórrer a altres consideracions o valoracions finalistes. I 
tot això és coherent amb el plantejament filosòfic del legislador 
de 2012, que entén el dret del treball no com un instrument de 
protecció dels drets dels treballadors individuals, sinó com una 
eina per afavorir la creació de treball. 
 
Això no obstant, ens hem de preguntar si aquesta pretensió 
expressa del legislador té cabuda o no dins del nostre ordena-
ment jurídic que, recordem-ho, comença de l’existència que 
Espanya es configura en un estat social i democràtic de dret 
(article 1.1 CE)4, que obliga a tenir en compte no només la 
voluntat clara, expressa i concloent del legislador sinó d’altres 
institucions jurídics de rang legal i/o supralegal, i sobre això 
n’hem de fer diverses consideracions: 

1.- Certament, no hi ha dubtes, tot i el tenor literal, hi ha insti-
tucions dins de l’ordenament jurídic vigent, com el frau de 
llei o l’abús de dret (articles 6.4 i 7 del Codi Civil)5 que, en 
aquests casos, permetran l’examen jurisdiccional per de-
terminar si la conducta empresarial se situa dins d’aquests 
paràmetres, però la realitat no ens ha de dur a l’engany en 

el sentit que la jurisprudència exigeix uns requisits clars i 
contundents per apreciar que ens trobem davant d’aques-
tes figures, com podria ser el cas en què es prescindeix 
d’una determinada plantilla de treballadors i de manera 
gairebé simultània se’n contracten uns altres per fer la ma-
teixa prestació. 

2.-  Ens hem de preguntar si, prescindint dels fenòmens ex-
trems del frau de llei i abús de dret, el nostres ordenament 
jurídic permet o obliga el jutge del social a fer alguna anà-
lisi, examen, valoració o connexió entre la causa objecti-
vada a l’article 51.1. ET i la mesura extintiva que s’adopta. 

3.- Com que ha passat poc temps entre l’entrada en vigor de 
la llei i aquesta comunicació, la resposta no és senzilla i hi 
ha una gran diversitat d’opinions tant a nivell de la doctrina 
científica com judicial, i s’ha de fer menció que la Sala IV 
del Tribunal Suprem no ha tingut temps de pronunciar-se 
sobre aquesta qüestió: 

a) Hi ha algunes opinions judicials (ad exemplum, Doreste 
Armas, Antonio)  que, prestant atenció essencialment 
tant al tenor literal com a l’esperit i la finalitat de la llei 
(article 3.1. del Codi Civil) aclarit com mai a l’exposició 
de motius, que entenen que el legislador està capacitat 
per determinar la causa de l’acomiadament objectiu de 
manera purament objectiva, valgui la redundància, ex-
cloent-ne la valoració judicial respecte de la connexió 
o funcionalitat de les extincions, tret d’aquells casos 
extrems en què la decisió empresarial incorri en institu-
cions clàssiques del nostre ordenament com el frau de 
llei o l’abús de dret, que impediran els comportaments 
empresarials més grollers com la provocació de situa-
cions econòmiques negatives, desviaments de produc-
ció, substitució de treballadors acomiadats per hores 
extraordinàries per contractes de posada a disposició. 
Però aquestes opinions ja es plantegen la necessitat 
de disminuir el rigor exigit en l’àmbit civil per apreciar 
aquestes institucions.  

b) Altres opinions (ad exemplum Salinas Molina, Fernan-
do, Segoviano Astaburuaga, María Luisa o Alarcón 
Caracuel, Manuel Ramón, Desdentado Bonete, Aurelio) 
afirmen, en canvi, que tot i la intenció del legislador, 
resulta obligatori fer una anàlisi o connexió de funcio-
nalitat entre les causes i els acomiadaments, per l’im-
peratiu del caràcter causal de l’acomiadament. Tot això 
deriva no només de la pròpia configuració causal de 
l’acomiadament, i la necessària proporció entre causa 
i efecte, sinó també del sistema de fonts reflectit a la 
nostra piràmide normativa. Així, començant pels trac-
tats internacionals, com el Conveni 158 OIT (articles 8 
i 9), que prohibeix l’acomiadament sense motius, se-
guint per l’article 35.1 de la CE6, que reconeix el dret del 
treball,  que alhora determina el dret a l’estabilitat en el 
treball i la prohibició de l’acomiadament sense motiu i 
el necessari control judicial, ad exemplum sentències 
del Tribunal Constitucional  22/1981, de 2 de juliol, i 
20/1994, i acabant amb la Carta de Drets de la Unió 
Europea. Tota aquesta normativa supralegal proscriu 
l’acomiadament sense motiu i obliga a fer una anàlisi o 
connexió de funcionalitat entre la situació empresarial i 
la mesura extintiva, tesis que d’una manera o altra dóna 

A R T I C L E  D R E T  L A B O R A LJAG

3- Article 3.1 del CC: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.
4- Article 1.1 CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
5- Article 6.4 CC: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se conside-
rarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
Artículo 7 CC: 1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mis-
mo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan 
la persistencia en el abuso.



continuïtat a la jurisprudència interpretativa de l’article 
52.c) ET, en la redacció que dóna la reforma laboral de 
1997 i 2010 (recordem que fins a l’entrada en vigor de 
la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Ju-
risdicció Social, els acomiadaments col·lectius estaven 
sotmesos al coneixement de la jurisdicció contenciosa 
administrativa). En aquesta tesi ja se situen algunes 
resolucions judicials recents d’òrgans col·legiats, ci-
tant ad exemplum les sentències de la Sala del Social 
de l’Audiència Nacional de 15 d’octubre de 2012 (Proc. 
162/12), com a ponent la Il·lma. Sra. San Martín Maz-
zucconi i de  21 de novembre de 2012 (Proc. 167/12), 
com a ponent l’Il·lm. Sr. Bodas Martín, que segueixen 
obertament aquesta interpretació, que garanteix millor 
els interessos dels treballadors. 

c) I entre aquestes dues postures hi ha una plèiade d’opi-
nions doctrinals i judicials d’òrgans unipersonals (ad 
exemplum Sentència de 27 de juny de 2012 del Jutjat 
del Social número 2 de Guadalajara (autos 373/12) que 
se situen entre els dos extrems, amb raonaments diver-
sos amb el comú denominador de considerar insufici-
ents els límits de control jurisdiccional imposats per les 
institucions del frau de llei i l’abús del dret, però sense 
arribar a fer una anàlisi o connexió de funcionalitat en-
tre causes i acomiadaments, ja que això voldria dir des-
conèixer la lletra i l’esperit del nou article 51.1. del Reial 
decret llei 3/2012 i la Llei 3/2012. Així, encara que la 
intenció del legislador pugui anar d’acord amb el Con-
veni 158 OIT i amb la Carta  de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea —textos genèrics i que deixen un ampli 
marge a les legislacions dels estats—, el xoc entre dos 
drets constitucionals com són el dret del treball (article 
35.1. CE) —amb els termes i l’abast que ja s’han indicat 
sobre la causalitat de l’acomiadament— i el dret de la 
llibertat d’empresa i defensa de la productivitat (article 
38 CE), tots dos amb la mateixa importància (Drets ciu-
tadans continguts a la secció 2a del capítol 1r) impedei-
xen que el control judicial quedi en una simple consta-
tació de l’existència de causes, amb l’efecte automàtic 
de l’acomiadament com a expressió de la voluntat lliure 
de l’empresari; cosa que a més seria difícilment compa-
tible amb el dret de la tutela judicial efectiva reconegu-
da a l’article 24.1 CE en un estat social i democràtic de 
dret. Per altra banda, i al nivell de la legalitat ordinària, 
la reforma de 2012 no ha alterat ni el caràcter causal 
bilateral i onerós del contracte de treball7 ni tampoc la 
nota de ajeneidad en el risc8 com a element o nota con-
figuradora del contracte, que quedaria desnaturalitzat 
si tot el risc del negoci recaigués sobre el treballador, 
contradient d’aquesta manera principis tan arrelats del 
nostre dret d’obligacions i contractes com els de la pro-
hibició de la uniteralitat en el compliment (article 1.256 
CC) i una major reciprocitat en les obligacions onero-
ses9.  En definitiva, malgrat tot, ha de continuar existint 
un control jurisdiccional sobre una mínima  proporcio-
nalitat y raonabilitat entre causes i acomiadaments, i 
tot això sense que aquest examen pugui convertir-se 
en un judici d’oportunitat sobra la gestió de l’empresa, 
cosa que curiosament apuntava la paradigmàtica sen-
tència del Tribunal Suprem de 14 de juny de 1996, sobre 
el primer règim jurídic dels acomiadaments objectius 

per motius econòmics, tècnics i organitzatius, més o 
menys l’any 1994. 

IV.- CONCLUSIONS

1.- Com ja ens podíem imaginar, el naixement i l’entrada en 
vigor del RD 1483/2012 no ha aclarit res sobre un dels ca-
valls de batalla del nou règim d’acomiadaments per motius 
econòmics, tècnics, organitzatius i productius que recull els 
articles 51.1 y 52 c) de l’ET, ja que no era aquest el propòsit de 
l’executiu, que dóna per fet que el legislador de 2012, tant el 
d’urgència com l’ordinari, limiten el control judicial a constatar 
l’existència del motiu sense estendre el control a valoracions 
de proporcionalitat o connexions de funcionalitat entre aques-
ta i els acomiadaments. 

2.- No obstant això, no hi ha lloc pel dubte que el control judi-
cial sí que ha d’aconseguir verificar si hi ha frau de llei o abús 
de dret en la mesura empresarial. 

3.- Ara bé, hi ha certa preocupació entre amplis sectors de 
la jurisdicció social sobre si aquesta pretensió del legislador 
està d’acord amb l’ordenament jurídic. Hi ha múltiples raons: 
des de l’òtica dels tractats internacionals com el Conveni 158 
OIT, del dret comunitari (Carta de Drets de la Unió Europea), 
de la Constitució Espanyola (configuració d’Espanya com a 
estat social i democràtic de dret, dret a la tutela judicial efec-
tiva, dret a l’estabilitat en el treball) i de la legislació vigent 
(acomiadament com a institució causal, nota de ajeneidad del 
contracte de treball, etc.).

3.- Com que ha transcorregut molt poc temps des de la Re-
forma, el Tribunal Suprem no s’ha pogut pronunciar encara, 
ni en cassació ordinària ni en cassacció unificadora que pugui 
resoldre aquesta controvertida qüestió, però la major part dels 
pronunciaments judicials no hi veuen defectes formals si són 
favorables a estendre el control judicial de la causa més enllà 
del que es voldria, i fins i tot, induït pel legislador, no per afany 
d’insubmissió sinó com a conseqüència del deure d’interpre-
tar l’ordenament jurídic arreglant la piràmide jurídica, afortu-
nadament a favor dels interessos dels treballadors. 

4.-  Arribats a aquest punt, tret del que resolgui la Sala IV del 
Tribunal Suprem, de lege data sembla que està més a favor 
amb el mandat del legislador i amb la funció jurisdiccional in-
terpretativa confiada al poder judicial (article 117.4 CE) que el 
control de la causa s’acosti més a una mínima proporcionalitat 
o raonabilitat sense entrar en motius d’opotunitat o criteris de 
gestió empresarial, que a una anàlisi completa de la funcio-
nalitat entre els motius i els acomiadaments, tot i que de lege 
ferenda, per una defensa millor i més forta dels interessos dels 
treballadors seria més preferible aquesta opció. 

I dit tot això, tal com marca el costum professional, sotmeto a 
alguna altra opinió millor fundada en el dret i en els criteris que 
la jurisprudència pugui establir de cara al futur. 

Hilda Irene Arbonés Lapena
Col·legiada núm. 2.805 de l’ICAG

6- Article 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
7- Article 1.274 CC: “En los contratos onerosos se entenderá por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte”.  
8- Article 1.289 CC: “Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circuns-
tancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se 
resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte 
que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo”.
9- Article 1.1 ET: “La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de 
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.
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Una part fonamental de l’activitat del màrqueting és sens dubte 
entendre el consumidor i els seu comportament en el procés 
de tria d’un servei jurídic. Aquesta informació ajuda a establir 
unes variables de màrqueting (preu, promoció, lloc, producte/
servei) eficients i reduir riscos en la consecució d’objectius. 

En termes generals, els bufets d’advocats, com qualsevol al-
tra empresa de serveis, també necessita entendre el mercat 
i els seus consumidors per subsistir. Els serveis oferts pels 
advocats gaudien d’un mercat dinàmic però estable  gràcies 
al sistema de dret i democràtic on vivim, no hi ha una ame-
naça real de serveis substitutius i fins a fa poc per un siste-
ma tarifari regulat ha fet que les cinc variables competitives 
que defineixen un servei: qualitat, preu, innovació, flexibilitat 
i servei quedin reduïdes a qualitat (prestigi) i servei (atenció 
al client), com a diferenciadors possibles entre competidors 
d’una mateix servei.

Actualment, l’oferta d’advocats ha crescut en vers la deman-
da, el sistema tarifari no està tan regulat i vivim un en-
torn econòmic de crisi on el consumidor és molt sensible 
al preu. Aquests factors han fet que el mercat de serveis 
jurídics hagi passat de dinàmic a convuls i obliga els pro-
fessionals a realitzar un canvi de mentalitat estratègica per 
captar nous clients. Davant la situació de crisi descrita, una 
reestructuració estratègica de l’empresa és molt oportuna, 
no obstant això en aquest article em centraré exclusiva-
ment a analitzar breument una de les etapes que formen la 
formulació estratègica d’una empresa de serveis: com es 
comporten els clients a l’hora de triar el seu representant 
legal  i a quina fase d’aquest procés de triar s’han donat els 
canvis més significatius. 

El procediment de compra o contractació d’un servei està 
format per les etapes d’identificació i reconeixement de la 
necessitat de contractar el servei, cerca d’informació sobre 
qui i com es pot satisfer aquesta necessitat, avaluació de 
totes les alternatives, tria i contractació del servei en funció 
de múltiples factors (culturals, preu, qualitat, circumstanci-
als o influencies) i, finalment, quan el servei s’ha consumit 
el client es crea una percepció entorn de la satisfacció del 
servei rebut, el qual el pot portar a convertir-se en un pres-
criptor o no. 

Pel que fa a les influències que afecten la cerca d’informació 
i presa de decisions podem distingir:

•	Influencies	de	classe:	La	pertinença	a	un	estatus	soci-
al marca uns valors i estil de vida, que influeixen en el 
criteri de selecció; de la mateixa manera que un con-
sumidor de classe alta disposa de certa predisposició 
per la roba de marca, aquest mateix consumidor també 
estarà predisposat a contractar els serveis d’un advocat 
reconegut. Com a recomanació: els advocats que vul-
guin accedir a aquest segment de públic han d’aplicar 
accions de màrqueting orientades a reforçar la marca i el 
reconeixement.

•	Grups	de	referència:	Són	aquelles	persones	que	poden	
influir de forma directa o indirecta sobre el consumidor, 
com poden ser familiars, amics, companys de feina,etc., 
als quals el consumidor demana consell o pretén imitar 
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JAG M À R Q U E T I N G  J U R Í D I C

Màrqueting
per a empreses de serveis:
hàbits i procés de tria del consumidor 
de serveis jurídics

Identificació de
la necessitat

CULTURA

VARIABLES DE
MÀRQUETING

GRUPS DE
REFERÈNCIA

DE 
CIRCUMSTÀNCIA

Cerca
d’informació

Avaluació
d’alternatives

Tria i compra

Avaluació de
satisfacció

INFLUÈNCIES SOBRE 
EL PROCÉS DE TRIA

PROCÉS DE TRIA



el seu comportament perquè aspira a ser com ells. Dins 
del grup de referència cal diferenciar tres tipus d’influèn-
cia possible:

o Informativa: el consumidor obté informació mitjan-
çant la cerca a Internet de la seva necessitat a cer-
cadors, fòrums o xarxes socials. Internet ha suposat 
una revolució en aquest sentit, ja que aporta molta 
informació i de forma àgil, i garanteix l’anonimat i la 
privadesa de les cerques.

o Prescriptiva: el consumidor demana consell a amics, 
familiars, companys de feina, etc.

o Normativa o de pertinença: el consumidor actua se-
gons les normes establertes pel grup de pertinença; 
per exemple, un camioner tindrà certa predisposició 
a contractar el serveis jurídics de l’associació de 
transportistes, si és que està associat.

o Aspiracional: el consumidor aspira a assemblar-se a 
un grup al qual no pertany encara que li agradaria, i 
intenta emular el seu comportament.

•	Variables	de	màrqueting:	Òbviament	el	preu,	el	lloc	i	el	
tipus de servei són importants en el procés de tria.

•	Circumstancials:	 Les	 circumstàncies	 personals	 o	 em-
presarials del consumidor en el moment que necessita 
el servei poden ser molt determinants; per exemple, un 
particular que necessiti un advocat de forma urgent al 
mes d’agost, segurament la situació d’urgència i la man-
ca de professionals en condicionaran la tria. 

El pes específic de les influències i la durada de cada fase de-
pèn bàsicament de com afecta la relació cost-impacte sobre 
el potencial client.  Per exemple, per un particular que vulgui 
recórrer una multa d’aparcament, el procediment de tria pot 
ser inclús impulsiu, no importa gaire a qui contractem per-
què faci el tràmit ja que no representa un impacte gran per 
l’economia familiar;  no obstant això, a l’hora de contractar 
els serveis d’un advocat davant una disputa d’herències el 
procediment de tria és més complex i la cerca d’informació 
i avaluació d’alternatives són més meditades i no tan impul-
sives. 

Quant a l’avaluació d’alternatives, és sens dubte el canvi més 
substancial en l’hàbit dels consumidors juntament amb la 
fase de cerca d’informació. Un cop el potencial client disposa 
de la informació i aquesta està ponderada en funció de les 
múltiples influències, Internet ajuda a decidir, sobretot, en 
aquells casos on les alternatives són poc diferenciades. En 
aquest cas Internet pot decantar la balança cap a un advo-
cat o un altre. En aquesta fase, que el client ja disposa dels 
noms dels despatxos i necessita realitzar una comparació 
qualitativa, el posicionament web no és tan vital com ho pot 
ser a la fase de cerca d’informació. En aquest punt és molt 
més important la comunicació gràfica del disseny web: la 
que doni més confiança i transmeti de manera més fidel que 
aquell despatx és capaç de cobrir les seves necessitats serà 
gairebé amb tota certesa la que aconseguirà el contracte. 

Pere García Gutiérrez
Responsable d’àrea a Broadcom

Assessor a Batallé i Compte
http://es.linkedin.com/in/peregarcia
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JAG P  R  E  M  I   N  A  R  R  A  T  I  V  A   S  Ò  N  I  A   O  R  S

Cel quadrat
Aquelles quatre parets no deixaven més sortida que la que hi 
havia mirant al cel. No hi havia lloc per on fugir, a menys que 
tingués ales.

Aquell era el seu darrer dia, tot s’havia acabat. Després de tot 
aquell patiment, per fi, d’alguna manera tornaria a ser lliure. El 
seu nom era a la llista.  Havia esperat que caiguessin, un a un, 
tots els que tenia per davant i ara ja li tocava. 

Era un dia qualsevol de mitjans de març, el matí s’havia aixecat 
fresc però el sol li havia regalat la seva presència i l’acompanyaria 
fins a l’hora baixa; després fugiria i s’amagaria com un amic 
covard. El van venir a buscar cap a quarts d’onze, sense els 
crits ni els insults als que ja estava acostumat. Ho sabia, sem-
pre actuaven de la mateixa manera quan tocava al següent, que 
normalment era un parell de cops o tres per setmana. El van 
escortar escales amunt, on només hi anaven els que ja mai tor-
narien. Li van donar un plec de roba neta i una pastilla de sabó i 
l’adreçaren cap a les dutxes. No hi havia ningú, els guàrdies es-
peraven pacientment a fora, flanquejant la porta. Es va prendre 
tot el temps que va voler. Feia tant que no sentia l’aigua calenta 
recórrer el seu cos que va allargar aquella sensació tant com va 
poder, perdent la noció del temps, fins que la pell se li estovà.

Es va posar els pantalons nets que li havien donat. Mentre 
s’eixugava el cap va clavar els ulls al mirall i quasi ni es re-
conegué. Estava molt prim i envellit. La barba li cobria tota la 
cara i els cabells li havien crescut tant que li penjaven dos pams 
per darrere l’esquena. Entre el plec de roba hi havia una pinta i 
una goma. Hagués agraït unes tisores i una navalla però l’única 
opció era lligar-se’ls amb una cua. Va agafar la camisa blan-
ca, impol·luta, i mentre es cordava els botons esbossà un mig 
somriure absurd: “a qui se li acudeix prendre’s tantes molès-
ties... una camisa blanca?...”.

En sortir d’allà els guàrdies el van conduir a un gran menjador 
on tampoc hi havia ningú. Mai havia estat allà, normalment men-
javen asseguts al terra de la cel·la les misèries que els passaven 
des de l’altra banda dels barrots,  com si fossin animals, arrau-
lits els uns als altres per protegir-se del fred que es colava per la 
petita finestra sense vidres que coronava l’estança. Hi havia una 
taula parada. Va seure.

Ho tenia ben clar, era el seu darrer àpat, cap luxe, però tot un 
banquet comparat amb la sopa d’aigua bruta i bocins de naps 
amb què s’havia anat alimentant des de ja no recordava quan. 
Un parell d’ous fregits, un tros de cansalada, un llonguet de 
pa —sorprenentment del dia— i per postres, una tassa de cafè 
aigualit i un pastisset de poma que no es va poder menjar. El 
va embolicar en un tovalló i se’l va guardar a la butxaca dels 
pantalons. Per un instant havia pensat compartir-lo amb els 
companys, però ràpidament va recordar que ja no els tornaria 
a veure mai més. El va tornar a deixar sobre la taula, va agafar 
la tassa de cafè i la va beure a glopets. No era gran cosa, però 
no li va caure gaire bé, potser el seu estòmac ja havia perdut 
el costum de digerir. En aixecar-se, un dels guàrdies va entrar 
a buscar-lo. “Va ocellet, anem!”, va confondre la ironia de les 
seves paraules amb una escletxa d’amabilitat. Enfilaren passadís 
avall cap a les escales i després un parell més de passadissos 

infinits fins arribar davant d’una petita porta de ferro pintada de 
color verd fosc. El guàrdia més baixet va treure’s de la butxaca 
una enorme clau, exageradament gran en proporció a la mida 
de la porta que havia d’obrir, i perquè no, també en proporció a 
l’alçada de l’home que la portava. Després de no poc esforç, la 
va empènyer cap a fora. En sortir al pati la porta es tancà darrere 
seu amb un cop sec.

Es tractava d’un quadrilàter regular, quatre culs d’edifici que ha-
vien tocat entre si deixant un espai buit i sense sentit. No hi havia 
finestres, no hi havia res. Eren quatre parets d’alçada conside-
rable però desigual, brutes, esquerdades i envellides. La part de 
tocar a terra era tan humida que la molsa era un mantell que ho 
cobria tot. El sol, si en feia, només hi tocava unes poques hores, 
la resta del temps es repartia a la part alta, on no es podia apro-
fitar. Allà el temps havia afectat tot i tothom. Res era ni nou ni 
polit, no hi havia res a estrenar. La lluentor i la prosperitat d’anys 
anteriors s’havia diluït per la maleïda guerra i s’havia escapolit 
pels embornals.

Era el darrer moment de llibertat, tot i que no podia escapar, 
només podia caminar en cercle o mirar al cel. Va donar voltes al 
pati una bona estona, però les cames aviat li cremaren, estava 
tan dèbil que va haver d’aturar-se, va seure al terra brut i final-
ment va quedar-hi estès... la camisa blanca... deixà anar un altre 
somriure mentre mirava el quadrat de cel blau que li dibuixa-
ven les parets. Li feia gràcia pensar en aquella estúpida camisa 
blanca. Algú havia tingut la brillant idea de vestir els condem-
nats a mort amb una impol·luta camisa blanca. La sang brollant 
deixaria una taca inesborrable, marca de la victòria de pocs i 
de la injustícia de molts. Reia perquè arrossegant-se pel terra 
enfangat com un nen petit arrabassaria l’estendard als victorio-
sos, però reia en silenci, fins que de cop va quedar quiet, amb 
els ulls tancats, imaginant el moment. Va sentir el dolor al seu 
pit com si la bala ja li hagués travessat. La desesperació es va 
apoderar d’ell un instant. Ja ho entenia tot, el perquè de la roba 
neta,  el perquè del silenci dels guàrdies, el perquè d’aquella 
solitud... volien tornar-lo boig abans de morir, sol amb els seus 
pensaments. Es tractava d’un regal enverinat, una falsa llibertat, 
massa temps quan ja el temps sobrava, quan el millor era acabar 
al més aviat possible. Les llàgrimes li brollaren i un nus a la gola 
quasi l’ofegà. No volia pensar en totes les promeses que ja no 
podria complir i en totes les persones a qui havia fallat.

Havia promès que sempre cuidaria d’ella, però la va abandonar 
marxant al front amb el seu fill, a qui va veure morir als seus 
braços, després de jurar a la seva dona que el protegiria. Havia 
promès que tornarien sencers, però era impossible ... havia cai-
gut a la trampa i ja no en sortiria mai. 

No sabia si ella era viva o morta, si hauria pogut escapar, si 
havia refet la seva vida, si l’havia enyorat. Mai la va poder es-
criure i mai va rebre cap carta. Ni tan sols calia perdre el temps 
sentint-se culpable. Va pensar, il·lús, que allà dalt, al cel, ja els 
retrobaria. Va recobrar la calma i  va rememorar els moments 
més feliços de la seva vida, l’únic que no li havien pogut treure... 
el dia que la va veure per primer cop i el dia que va néixer el seu 
petit... llavors va plorar com una criatura fins que es va quedar 
dormit.



No sabia quant temps havia passat però la llum del dia havia cai-
gut quan va obrir els ulls. Els guàrdies estaven allà al seu costat, 
fumant un cigarret mentre se’l miraven... “T’ho has passat bé? 
Sembles un porquet. Au, anem, és l’hora”.

Estava glaçat i humit, no parava de tremolar. L’ajudaren a posar-
se dret i l’adreçaren cap a la porta, van enfilar el passadís en 
direcció contrària de la que havien agafat abans i van sortir per 
la porta que hi havia al final de tot. 

Eren fora, al veritable exterior. Davant seu només hi havia una 
immensa extensió de camp, era massa fàcil arrencar a córrer 
i arribar enlloc, però estava cansat, no podia fer un pas sense 
que li manqués l’alè, així que només es va deixar portar. Van 
vorejar tot l’edifici fins arribar a la part de darrere, on hi havia 
el maleït mur tacat de sang i d’injustícia. Allà l’esperava algú, 
amb la mateixa camisa blanca i una bossa de tela negra al cap, 
agenollat, amb les mans lligades a l’esquena, immòbil. “Bé, ja 
hi som tots” va dir el General.  Estava totalment perdut, tot allò 
el va confondre. “Qui era aquell?”. Tot el dia sol però ara havia 
de compartir el darrer sospir amb un altre pobre desgraciat, tan 
desgraciat com ho era ell. 

Van obligar-lo a agenollar-se al costat. La proximitat d’aquell cos 
prim, delicat i sinuós  li va glaçar el cor. No calia que li traguessin 
la caputxa per saber qui era, la coneixia massa bé, mai havia 

oblidat ni un centímetre quadrat de la seva fina i blanca pell. 
Estava perplex, els guàrdies van explotar en riallades de crueltat, 
gaudint de l’escena. Havien esperat com hienes les restes del 
que quedava d’ell. El càstig no era morir afusellat sinó, abans 
de ser afusellat, veure-la morir a ella. El general d’un sol gest li 
va treure la caputxa. Estava mig adormida, abatuda, demacrada, 
desconcertada, però ell només hi veia la bonica noieta que anys 
enrere li havia robat el cor i que ja mai li havia tornat. Els ulls se 
li ompliren de llàgrimes, sanglotava. Ella va girar el cap i per fi el 
va mirar. Va començar a tremolar i a plorar però no era capaç de 
dir res, no tenia forces. 

“Be, aquest és un petit regal que us fem sempre que se’ns 
presenta l’ocasió, no tots tenen la mateixa sort que vosaltres! 
Perquè veieu que no som tant dolents!”, dit això el General es 
va allunyar cap a la línia de tir i en el silenci de la nit va cridar, 
“Armes!”... els soldats aixecaren els màusers... En Miquel i la 
Maria es miraven l’un a l’altre... “Apuntin!”... estaven lligats de 
mans, no podien abraçar-se, però s’havien anat reclinant l’un a 
l’altre de mica en mica. 

Com un xiuxiueig dels dos va brollar, entre llàgrimes i sospirs, 
un “t’estimo”... “Foc!”.

Mònica Martínez León
Col·legiada núm. 3.247 de l’ICAG



J
o

v
e

s
 

 
 

 
 

A
d

v
o

c
a

t
s

 
d

e
 

G
i

r
o

n
a

18

JAG A V A N T P R O J E C T E  D E  L L E I

Avantprojecte
de la llei d’assistència jurídica gratuïta i 
novetats introduïdes pel RD Llei 3/2013

Des del JAG  se m’encomana realitzar un article referent a 
l’avantprojecte de la Llei d’assistència jurídica (LAJG). Veig 
convenient realitzar la valoració conjuntament amb les modifi-
cacions establertes pel RDL 3/2013 que varen entrar en vigor 
el 24 de febrer de 2013 i que són recollides en la seva pràctica 
integritat en l’avantprojecte.

Abans d’entrar en la valoració de l’avantprojecte cal deixar 
constància que els col·legis d’advocats de Catalunya —a tra-
vés del CICAC— varen realitzar diferents propostes i aportaci-
ons. Algunes per mitjà de la seva representativitat al Consejo 
de la Abogacía i altres directament al Ministerio. No se n’ha 
volgut incorporar cap i per tant s’ha redactat l’avantprojecte 
desoint els advocats. Cal atendre si en la tramitació del pro-
jecte de llei, i a través dels grups parlamentaris, els lletrats 
podem introduir alguna modificació. Difícil, vista la voluntat 
conciliadora del Gobierno. 

La redacció de l’avantprojecte es veu precipitada. L’exposició 
de motius incideix exageradament en la situació conjuntural, 
com una mena de justificació retalladora, que desmereix una 
llei que pot projectar-se més enllà de la crisi actual i que me-
reix una motivació més digna. Es solucionen alguns proble-
mes endèmics però es perd la possibilitat de resoldre’n d’al-
tres, i s’introdueixen preceptes sorprenents que són fins i tot 
contradictoris amb la motivació de la llei. 

A continuació exposo les novetats (algunes d’elles ja intro-
duïdes pel RDL 3/2013) que considero més rellevants per al 
nostre col·lectiu per ordre articular. 

L’art. 2.2 reconeix el dret a l’assistència jurídica gratuïta (AJG) 
independentment de l’existència de recursos per litigar les 
víctimes de violència de gènere, terrorisme i tracta d’éssers 
humans en aquells processos que tinguin vinculació, derivin o 
siguin conseqüència de la seva condició de víctimes, així com 
els menors d’edat i les persones amb discapacitat psíquica 
quan siguin víctimes de situacions d’abús o maltractaments. 
Segons l’exposició de motius, aquesta ampliació subjectiva ve 
motivada per l’afany de protecció de col·lectius especialment 

vulnerables i seguint les directrius marcades per la Directiva 
2012/29/UE. 

La redacció genera diferents dubtes. En primer, terme estén 
el dret d’assistència jurídica gratuïta a “aquells processos que 
tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüència de la seva 
condició de víctimes”. A quins processos es refereix? S’estén 
als processos civils? Es pot entendre que el procediment de 
divorci deriva o és conseqüència de la condició de víctima? Si 
fos així, independentment de la capacitat de la víctima, aquesta 
quedaria exempta del pagament de les taxes judicials, encara 
que promogués un divorci amb discussió patrimonial de mi-
lions d’euros. No sembla que això casi gaire amb l’exposició 
de motius de la llei, quan indica que la justícia gratuïta és per 
evitar posar en perill el mínim nivell de subsistència personal i 
familiar. Tampoc s’entenen els límits d’aquesta indeterminació 
si s’atén l’article 13 de la Directiva 2012/29/UE, que exposa 
que: “Els estats membres garantiran a les víctimes l’accés o 
assistència jurídica gratuïta quan tinguin l’estatut de part en 
el procés penal”. Per tant, si la directiva que motiva aquesta 
protecció subjectiva determina que ha de ser en la jurisdicció 
penal, no entenc per què no es delimita en aquesta jurisdicció.

En segon terme, no s’entén ni es motiva per què l’extensió als 
processos que tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüèn-
cia no s’aplica als menors d’edat i discapacitats psíquics, ni 
tampoc s’extreu aquesta diferenciació de la directiva europea 
motivadora. 

La tercera incongruència és la inclusió de les persones amb 
discapacitat psíquica, però no les discapacitades físiques, i 
més si ens atenim a la directiva que indica com a argument 
que “els estats membres han de vetllar perquè les víctimes 
amb discapacitat puguin gaudir plenament dels drets esta-
blerts en la present Directiva, en peu d’igualtat amb els demés, 
el que inclou la facilitació de l’accés als locals en què tinguin 
lloc els processos penals”.

L’art. 2.4 limita l’accés a la segona instància en la jurisdicció 
social. La llei precedent garantia el dret sense limitació ni 



necessitat d’acreditar la insuficiència econòmica. L’avantpro-
jecte confereix justícia gratuïta sense necessitat de justifica-
ció econòmica a la primera instància però no a la segona. 
Per tant, si no es tramita el reconeixement de l’assistència 
jurídica per manca de recursos econòmics, el treballador 
haurà de pagar taxes i honoraris si vol recórrer en segona 
instància. A efectes pràctics això significarà que, prudenci-
alment, haurem de demanar a tots els justiciables designats 
en matèria laboral que sol·licitin la justícia gratuïta per si s’ha 
de recórrer. 

Art. 2.5 tracta de la transcripció de la modificació ja establer-
ta pel RDL  3/2013. Reconeix el dret subjectiu, sense neces-
sitat d’acreditar insuficiència econòmica, als accidentats que 
vulguin reclamar una indemnització per seqüeles invalidants. 
El dubte sorgirà quan no s’aconsegueixi un pronunciament 
indemnitzador per seqüeles invalidants però sí per altres ti-
pus de seqüeles i danys derivats de l’accident. No es dóna 
solució a aquesta qüestió. 

Art. 3. Determina els requisits econòmics d’accés. D’entrada 
s’estableix que els ingressos a tenir en compte han de ser els 
bruts i no els nets, cosa que la llei anterior no ho especificava 
tot i que a la pràctica el criteri era aquest.  

Els llindars queden definits en les següents situacions:

1.-  Una persona sola: 2 vegades l’IPREM. 12.780 €/any

2.- Família de 2 a 3 persones: 2,5 vegades l’IPREM. 
15.975 €/any

3.- Família de 4 o més membres: 3 vegades l’IPREM. 
19.170 €/any

4.- L’art 5 permet fins a un màxim de 5 vegades IPREM. 
31.950 €/any, per circumstàncies familiars, número 
de fills o familiars a càrrec, les taxes judicials i altres 
costos derivats o altres d’anàloga naturalesa, i en tot 
cas se li reconeixerà a l’ascendent de família nombro-
sa especial. 

Art. 4. Estableix el concepte d’unitat familiar pel qual s’estarà 
segons allò establert en la LIRPF. Es perd, per tant, la possi-
bilitat de corregir la discriminació dels matrimonis respecte 
de les parelles de fet que, a la pràctica, suposa un abús ja 
que els justiciables que estan casats han de tenir en compte 
les rendes dels 2 cònjuges i els que són parelles de fet no.  

Art. 6 Tracta el contingut material del dret

Art. 6.1a) Fixa l’obligació que s’informi el sol·licitant que hau-
rà d’abonar els honoraris generats i el contingut d’aquests. 
Per si en queda algun dubte, l’art. 32, que descriu les obli-
gacions professionals, ens obligarà a informar del contingut 
del dret, extensió temporal i, per escrit, del cost del servei 
que es presta, així com l’obligació d’assumir el cost en cas 
que no se’ls reconegui el dret. És a dir, que si prospera la 
redacció ens podem trobar que haguem de quantificar les 
possibles minutes i fer signar el justiciable conforme ha re-
but aquesta informació. 

Art. 6.1e) El RDL 3/2013 determinava com a una de les pres-
tacions del reconeixement del dret “l’exempció del pagament 
de taxes així com el pagament de dipòsits necessaris per 
la interposició de recursos”. La redacció deixada per la Llei 
3/2013 comporta certs dubtes pel que fa a què es refereix 
com a “dipòsits necessaris”. En sentit ampli englobaria qual-
sevol quantitat necessària per imposició de la llei, és a dir, 
que també eximiria les caucions, fiances i la consignació de 
rendes de lloguer per interposar apel·lacions en casos de 
desnonament. L’avantprojecte soluciona aquest conflicte i 
estableix el contingut del dret indicant que no inclou les fian-
ces, caucions i altres tipus de consignacions que es pogues-
sin exigir. Es podria entendre, doncs, que fins que no s’apro-
vi la nova llei, es podran formular, per exemple, apel·lacions 
contra sentències de desnonament derivats de contractes 
d’arrendament, sense la necessitat de consignar les rendes. 

Art. 6.3 Exposa que el sol·licitant haurà d’indicar quines són 
les prestacions concretes del dret a l’assistència jurídica 
gratuïta que desitja. En tot cas, el reconeixement suposarà 
l’extensió del pagament de taxes i dipòsits i l’article deixa 
clar que es pot demanar només a efectes d’aquesta exemp-
ció. Sembla que la nova redacció permetria escollir quines 
prestacions es desitgen i no caldria la renúncia del lletrat als 
honoraris per gaudir de la resta de prestacions. Però si ens 
atenim a l’article 28, que manté el contingut de l’antic article 
27, xoca amb aquesta possibilitat d’elecció en tant que no 
permet l’actuació simultània d’un procurador d’ofici i un lle-
trat privat o viceversa si no és que hi ha renúncia d’honoraris. 
Aleshores aquesta possibilitat de justícia gratuïta a la carta, 
sembla que només serà viable per accedir a l’exempció de 
taxes o per a l’accés a les pericials, però no ens servirà per 
tenir procurador d’ofici i actuar com a advocats designats de 
part (si no és que renunciem als honoraris, igual que abans). 
Fins i tot ens podem trobar amb una allau de sol·licituds 
que només interessin l’exempció de taxes, sense petició 
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d’advocat d’ofici, que provoquin la saturació dels serveis 
administratius del col·legi destinats al torn d’ofici i que no 
derivin en designes per advocats d’ofici.

Art. 6.4. Les prestacions que estiguin cobertes per una pò-
lissa d’assegurances no seran reconegudes. A més, serà 
obligatori fer-ho constar als models de sol·licitud. És a dir, 
que qui tingui alguna pòlissa d’assegurances amb assis-
tència jurídica ho haurà de fer constar a la sol·licitud, i les 
prestacions que li siguin cobertes no se li reconeixeran. 
Moltes pòlisses d’assistència cobreixen l’actuació del lle-
trat només fins a una quantia determinada. Què passarà en 
aquestes circumstàncies? No se sap.

Art. 7.3 En la segona instància i l’execució es fixa l’obliga-
ció que el beneficiari d’AJG es ratifiqui personalment en la 
voluntat de presentar el recurs o d’intervenir en l’execució. 
El termini es podrà suspendre per 15 dies per tal que es 
ratifiqui en aquesta voluntat. La mateixa obligació s’imposa 
al beneficiari que hagi esgotat la via administrativa i pre-
tengui interposar un Contenciós Administratiu. Si, a més,  
ha transcorregut més d’un any des de la sol·licitud inicial 
de justícia gratuïta, s’haurà d’acreditar de nou la insufici-
ència econòmica. Aquestes imposicions suposaran que, a 
la pràctica, els lletrats haguem de buscar i convèncer els 
clients per tal que compareguin a les instàncies judicials 
per ratificar la voluntat d’interposar recursos i que, a més, 
els haguem d’indicar i auxiliar de nou en la tramitació de 
la justícia gratuïta si és que ha passat més d’un any. La 
redacció d’aquest apartat no deixa clar si primer s’ha de 
presentar el recurs i després ratificar la voluntat. En tot 
cas, com que fixa l’obligació personal del justiciable i per-
met decretar la suspensió del termini (15 dies) fins que 
es produeixi aquesta ratificació, la solució pot passar per 
presentar de forma ritual la sol·licitud de ratificació en tots 
els processos. 

Art. 8 El darrer paràgraf estableix que el reconeixement 
del dret a l’AJG per circumstàncies sobrevingudes no tin-
drà caràcter retroactiu, sense que es pugui tramitar la sol-
licitud quan el procés hagi finalitzat per resolució ferma. 
Entenc que amb aquesta prohibició es privarà la petició de 
justícia gratuïta als simples efectes d’evitar el pagament 
de les costes. 

L’art. 13 tracta sobre la sol·licitud d’assistència i cal des-
tacar l’element d’indicar de forma expressa les prestaci-
ons que es sol·liciten i el fet que es podran presentar les 
sol·licituds per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic. Fa falta 

veure quina dotació aportarà el Ministerio als col·legis per 
implantar totes aquestes novetats. 

Art. 16 Es dota els col·legis d’advocats de la possibilitat de 
declarar la improcedència de la pretensió quan la sol·licitud 
és manifestament insostenible o mancada de fonament, in-
clús abans que el lletrat insti la insostenibilitat. 

Art. 29 En cas de renúncia a la designació, s’introdueix de 
forma clara que, si una vegada iniciat el procediment es 
renuncia a l’advocat i procurador,  aquests tindran dret a 
cobrar la minuta. Ja s’entenia així des de la Comissió de 
Torn d’Ofici encara que no fos legislativament determinat 
de forma tan clara. L’art. 30.3 reafirma aquesta possibilitat 
de minutar quan indica que, en els casos en què després 
de l’assistència al detingut es produeixi un canvi volunta-
ri d’advocat, la retribució per l’actuació correspondrà a la 
persona assistida

Art. 29.5 Aquest article exposa literalment: “Quan l’advo-
cat no aconsegueixi cobrar els honoraris en casos de de-
sestimació de la sol·licitud, designació provisional, canvi 
voluntari o revocació s’abonaran els honoraris deguts 
amb càrrec al sistema de justícia gratuïta fins un màxim 
dels 5 primers dies”. Sóc incapaç d’interpretar a què es 
refereix “fins a un màxim dels 5 primers dies”  però m’in-
quieta bastant. 

Art. 33. Obliga els col·legis de professionals a apreciar les 
situacions d’abús de dret dels sol·licitants que recorren a la 
justícia gratuïta per pledejar de forma injustificada. L’apar-
tat 3 d’aquest article innova i estableix la presumpció iuris 
tantum d’abús de dret pel fet d’efectuar 3 sol·licituds de 
justícia gratuïta en un any (excepte en l’ordre penal). Re-
alment és incomprensible i vulnera clarament el dret a la 
tutela judicial efectiva. 

Art. 34. Quant a insostenibilitats, s’amplia el termini de 15 
a 20 dies per presentar-la. S’afegeix la possibilitat d’insos-
tenibilitat automàtica en el cas d’acreditar haver-se deses-
timant en el fons altres recursos substancialment iguals. 

Art 36. Preveu el mecanisme d’impugnar la declaració d’in-
sostenibilitat per part del justiciable, cosa que no estava 
expressament prevista a la llei anterior. 

Art 38. Proposa una solució pràctica adient. En cas de 
condemna a costes a favor del qui té el dret a l’AJG, el 
manament de devolució es farà a favor de l’advocat, que 
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haurà de comunicar al col·legi el cobrament de les quanti-
tats degudes. 

Es fixa el termini de 15 dies als lletrats per retornar les quan-
titats cobrades de fons públics quan hagin cobrat la minuta 
del justiciable. Aquesta concreció representa un problema de 
gestió que no existia fins a ara ja que es detreien les quanti-
tats a retornar de la primera relació que hi hagués pendent 
de cobrar.  

En cas de condemna a costes de qui és beneficiari de 
justícia gratuïta, s’amplia 1 any (de 3 a 4) el termini per 
obligar al pagament si el condemnat ve a millor fortuna. I 
s’introdueix que els col·legis d’advocats tindran l’obligació 
de revisar a instància de part si el beneficiari ha vingut a 
millor fortuna. 

Art 39. Estableix la possibilitat d’apreciació Judicial d’Abús 
de Dret. El jutjat, en la resolució dels recursos, pot apre-
ciar abús de dret i revocar el benefici de justícia gratuïta i 
condemnar així el recurrent a abonar les despeses i costes 
generades. Pot ser una bona eina per evitar recursos que 
d’entrada s’albiren infructuosos. 

Més enllà dels articles que he comentat, la llei introdueix 
modificacions pel que fa al funcionament de la gestió admi-
nistrativa del servei, que provocaran canvis substancials en 
la tramitació interna de l’AJG.

David Garrido i Valeri
Col·legiat núm. 2.051 de l’ICAG
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JAG A R T I C L E  D ’ O P I N I Ó

El dret
a decidir

Escric aquest article el dia 2 de març de 2013, just l’endemà 
que el Consell de Ministres espanyol ha decidit recórrer al 
Tribunal Constitucional la Declaració del Parlament de Ca-
talunya de 23 de gener de 2013. Tot just fa dos dies que el 
Consell d’Estat va emetre un informe que considera que la 
Declaració pot tenir efectes jurídics i polítics i pot marcar un 
full de ruta il·legal, i de la mateixa manera ja s’havia pronun-
ciat l’Advocacia de l’Estat prèviament. 

Quan la revista del JAG es publiqui, el Tribunal Constitucio-
nal probablement haurà suspès qualsevol efecte jurídic que 
pugui produir la Declaració i és la meva opinió que no tar-
darà gaire a dictar sentència (crec que no més de 5 mesos); 
com ja va passar amb la Sentència TC 103/2008, d’11 de 
setembre, sobre la Llei del parlament basc 9/2008, de 27 de 
juny, “de convocatoria y regulación de una consulta popular 
...” en què el TC va concloure dient que: “El pueblo vasco 
no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación 
constituida en Estado”. 

El recurs d’inconstitucionalitat es presenta fonamentat en 
l’article 161.2 de la CE, que diu  literalment el següent: 

Art. 161.2.- El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal 
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas 
por los órganos de las Comunidades Autónomas. La im-
pugnación producirá la suspensión de la disposición o re-
solución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá rati-
ficarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. 

Veiem, doncs, que si fa just uns mesos el debat sobiranista 
es centrava en qüestions econòmiques, polítiques, histò-
riques o socials, en aquests moments el centre del debat 
és purament jurídic, i és la meva opinió que seguirà essent 
jurídic durant força mesos. 

No fa gaire temps que ens preguntàvem pel què, el perquè, 
el qui i el quan del Dret a decidir i, des de fa poc l’única 
qüestió important ha passat a ser el com, i aquest “com” 
té un caràcter eminentment jurídic, encara que també, evi-
dentment, polític. 

En aquest article pretenc fer una anàlisi tècnicojurídica del 
Dret a l’autodeterminació, o  en podem dir també “Dret a 

decidir”, anant a les fonts legals i transcrivint aquells ar-
ticles protagonistes en aquest debat, per tal que el lector 
pugui tenir un criteri i interpretació propis i impermeabilit-
zar-se una mica del brogit polític i mediàtic sobre aquesta 
qüestió.  

Diàriament, a la premsa escrita, a la ràdio i a la televisió 
llegim, veiem i escoltem opinions diverses sobre qüestions 
jurídiques, com ara si Catalunya té sobirania, si el procés 
cap a la independència es pot fer legalment, si existeix un 
dret internacional que empari la convocatòria d’un referèn-
dum o una declaració unilateral d’independència; els que 
opinen parlen del Canadà i de Kosovo i d’altres precedents 
i de tractats internacionals i de si sortirem o no de la UE, 
etc. Però no citen cap article de forma literal. Només sentim 
i llegim opinions esbiaixades i poc fonamentades en dret i 
això és el que arriba a la gran majoria de gent i el desconei-
xement i la confusió sobre aquesta matèria són immensos. 

Centrant-nos en la Constitució, no podem oblidar que al 
principi de la dictadura de Francisco Franco, Espanya va as-
sassinar el president de la Generalitat i que al final d’aque-
lla dictadura, sota els auspicis de la monarquia borbònica, 
es va permetre obrir un procés per la redacció i aprovació 
d’una constitució en la qual els catalans, amb el nostre 
afany de col·laborar i de ser positius, vàrem creure que ca-
lia el consens i calia cedir pel bé comú, etc. Tot ambientat 
amb soroll de sables, i va sortir una Constitució que en els 
seus primers articles diu el següent: 

Art. 1.2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español 
…”.
 “Art. 2.- La Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre ellas”.  

Que aquests siguin el primer i segon article de la CE no és 
casualitat i, ja en aquell moment, es va tancar la porta a un 
procés sobiranista com el que viu el nostre país. Heu de 
veure també que ni tan sols se’ns considera “nació”, sinó 
que som una “nacionalidad”; terme jurídic indeterminat que 
no vol dir res i que evita que se’ns pugui considerar “nació” 



als efectes de l’article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides, 
que és el que regula el Dret a l’Autodeterminació. 

 “Art. 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender 
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. 
“Art. 56.1.- El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su uni-
dad y permanencia …
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a res-
ponsabilidad”

Sembla increïble que dins de la UE hi hagi persones que es-
tiguin per sobre la Llei “no sujeta a responsabilidad”. Això 
és part del que pretenia Mohamed Mursi a Egipte i el poble 
es va revoltar i, en canvi, a Catalunya es va aprovar aquesta 
Constitució en referèndum. Entenc que en aquell moment, 
els qui varen explicar les meravelles d’aquesta constitució no 
varen posar l’accent sobre aquests articles ni en varen parlar 
i es varen centrar en la igualtat, els drets fonamentals, l’estat 
de les autonomies, etc. Però aquella constitució que vàrem 
referendar, també diu tot això que estic transcrivint i que ara 
tant obstaculitza l’exercici del Dret a decidir. 

“Art. 92.1.- Las decisiones políticas de especial trascenden-
cia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos 
los ciudadanos. 
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante pro-
puesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada 
por el Congreso de los Diputados”.  
“Art. 149.1.32.- El Estado tiene competencia exclusiva sobre 
la autorización para la convocatoria de consultas populares 
por vía de referéndum”.

Per tant, veiem com la Constitució preveu que per poder fer 
un referèndum Catalunya ha de tenir autorització de l’Estat 
espanyol.

“Art. 155.1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, 
o actuare de forma que atente gravemente al interés general 
de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente 
de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser aten-
dido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, 
podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella 
al cumplimento forzoso de dichas obligaciones o para la pro-
tección del mencionado interés general. 

2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado 
anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las au-
toridades de las Comunidades Autónomas.”

Aquest és l’article que reiteradament han invocat Soraya 
Sáenz de Santamaría i altres membres del govern espanyol i 
que circula constantment per moltes tertúlies dels mitjans de 
comunicació espanyols. En base a aquest article de la CE, el 
govern espanyol pot intervenir l’autonomia i donar instrucci-
ons directes a les autoritats catalanes. 

Per tant, pel que hem vist fins ara, la qüestió des d’un punt 
de vista literal és clara: Catalunya no és sobirana i no té com-
petència per fer un referèndum. 

És cert que existeix el TC per interpretar la CE, i que podria 
fer una interpretació més flexible i extensiva i finalista, etc. 
Però hem de tenir en compte que el TC no  està separat 
del poder legislatiu i executiu. Només cal veure com està 
composat: 

 “Art. 159.1.- El Tribunal Constitucional se compone de 12 
miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propu-
esta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miem-
bros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 
dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial”. 

De tota manera, dins d’aquests articles de la Constitució 
Espanyola, n’hi ha dos que, al meu entendre, fan que es pu-
gui defensar jurídicament que, fins i tot constitucionalment, 
Catalunya té Dret a decidir i té sobirania per fer-ho, sense 
necessitat d’autorització de l’Estat espanyol.  

“Art. 1.1.- España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igual-
dad y el pluralismo político”. 

Els polítics espanyols no paren d’insistir en el fet que Espa-
nya és un estat de Dret i que s’ha de complir el text literal de 
la CE, o sigui, acceptar que Catalunya no té sobirania i que no 
té dret a convocar un referèndum. No obstant això, s’obliden 
que el que diu la CE no és només que Espanya és un estat 
de Dret, sinó un “Estado social y democrático de Derecho”. 
Això té molta transcendència, perquè en un estat democrà-
tic, la democràcia passa per sobre el Dret i el Dret que va 
en contra de la democràcia o que és contradictori amb la 
mateixa, automàticament s’ha d’entendre no aplicable en la 
seva interpretació antidemocràtica. 

Aquest principi que la democràcia està per sobre del Dret, no 
és invenció meva, sinó que és precisament el que va fer ser-
vir el Tribunal Suprem del Canadà en el seu Dictamen de 20 
d’agost de 1998, quan es va plantejar la qüestió de Quebec. 
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Es va trobar que la seva constitució tampoc permetia cele-
brar referèndums, ni reconeixia sobirania al Quebec, però, 
estudiada la qüestió i analitzat tot el Dret internacional sobre 
la matèria, el Tribunal Suprem del Canadà va acabar dictami-
nant que la democràcia passa per sobre del Dret positiu i si 
aquest és contrari a la democràcia, s’ha de canviar el Dret i 
no la democràcia. En base a això va demanar a la House of 
Commons que legislés sobre la qüestió i d’aquí va sorgir la 
“Clarity Act”, de 29 de juny de 2000, que regula la forma i 
requisits perquè una regió pugui convocar i celebrar un refe-
rèndum d’autodeterminació. 

Per tant, recordeu tots això: LA DEMOCRÀCIA PASSA PER 
SOBRE EL DRET EN UN ESTAT DEMOCRÀTIC DE DRET.

 “Art. 10. 1.- La dignidad de la persona, los derechos inviola-
bles que le son inherentes, el libre desarrollo de la persona-
lidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de paz social. 

2.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a 
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España”.

És evident que Espanya ha de respectar els tractats interna-
cionals de què forma part, i entre ells i especialment, ha de 
respectar el tractat de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) i també la Carta de les Nacions Unides de l’any 1945. 

Així, precisament a l’article 1 de la Carta de Nacions Unides, 
firmada a San Francisco (USA) el 26 de juny de 1945, consta 
literalment el següent: 

“Art. 1 Els propòsits de les Nacions Unides son: 
2. Fomentar entre les nacions relacions d’amistat basades en 
el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure de-
terminació dels pobles, i prendre altres mesures adequades 
per enfortir la pau universal.”

Recordem que la Carta de Nacions Unides es va fer quan va 
acabar la segona Guerra Mundial i amb la intenció d’enfortir 
la pau universal i, per això, es va imposar als estats membres 
que han de respectar el dret a la lliure determinació dels po-
bles, com a mesura adequada per enfortir la pau universal. 
Per tant, l’ONU no veu els pobles sense Estat que volen auto-
determinar-se, com a uns revolucionaris, extremistes, provo-
cadors d’inestabilitat o de guerres; sinó tot el contrari, l’ONU 
vol evitar que els estats prohibeixin als pobles sense Estat 

poder autodeterminar-se, perquè aquesta prohibició del Dret 
a l’autodeterminació és la que provoca inestabilitat, reaccions 
que poden ser agressives o revolucionàries i fins i tot guerres. 
Això és el que ens està dient aquest article clarament. 

No obstant això, malauradament, Espanya no és el Canadà 
ni tampoc és Anglaterra i vol imposar un Estat de Dret, i 
s’oblida que és un “Estat Democràtic de Dret”;  o sigui, tot 
el contrari del que s’ha fet al Canadà i del que també ha fet 
Anglaterra. En aquest sentit, Espanya estaria actuant respec-
te al fet de decidir dels catalans com Sèrbia respecte al dret 
a l’autodeterminació dels kosovars i, per tant, encara que 
Catalunya no sigui Kosovo —sinó que s’assembla més al 
Quebec— no li quedarà més remei que acudir a la via de 
Kosovo si vol ser independent, perquè ha de tenir molt clar 
que davant té una posició més propera a la de Sèrbia que a 
la del Canadà. 

Amb tot això, davant de l’evidència cada dia més clara que 
Espanya no acceptarà l’existència d’un dret a l’autodetermi-
nació del poble català i que fins i tot nega la condició de na-
ció i de poble i nega que sigui aplicable a Catalunya l’article 
1.2 de la Carta de Nacions Unides, i nega sobirania, i nega 
la facultat per convocar un referèndum i nega la facultat per 
fer una consulta popular i nega, fins i tot, la facultat que el 
Parlament de Catalunya pugui fer una declaració, no deixen 
més alternativa que la declaració unilateral d’independèn-
cia al Parlament de Catalunya. Analitzem, doncs, la legalitat 
d’aquesta via. 

Aquesta opció té un important fonament en la Sentència 
de la Cort Internacional de Justícia sobre el cas de Kosovo 
(Sentència de la Cort Internacional de Justícia de l’Haya de 
22 de juliol de 2010), que ve a dir que no hi ha cap norma 
dins de l’ordenament internacional que prohibeixi que un 
òrgan elegit democràticament per un poble i que n’ostenti 
la representació, pugui declarar unilateralment la seva inde-
pendència de l’Estat o territori més gran del qual formava 
part. La sentència diu que una altra cosa serà el reconeixe-
ment internacional que tingui aquesta declaració unilateral, 
però que la declaració en si no és il·legal. 

La pregunta que l’Assemblea General de Nacions Unides va 
fer a la Cort Internacional de Justícia, literalment, va ser la 
següent: 

“La declaració unilateral d’independència feta per les insti-
tucions provisionals d’autogovern de Kosovo és conforme 
al Dret Internacional?” (“Is the unilateral declaration of in-
dependence by the Provisional Institutions of Self-Goverm-
ment of Kosovo in accordance with international Law?”)

JAG A R T I C L E  D ’ O P I N I Ó



I la resposta del Tribunal, un cop estudiat el cas, va ser la 
següent: 

“El Tribunal ha conclòs que la declaració d’independència 
de 17 de febrer de 2008 no viola el dret internacional, ni la 
resolució del Consell de Seguretat 1244 (1999) o el marc 
de les constitucions i, conseqüentment, l’adopció de la de-
claració no viola cap norma internacional aplicable”. (“The 
Court has concluded above that the adoption of the decla-
ration of independence of 17 February 2008 did not violate 
general international law, Security Council resolution 1244 
(1999) or the Constitutions Framework. Consequently the 
adoption of that declaration did not violate any applicable 
rule of international law”). 

El Tribunal es basa en el principi general del Dret, molt apli-
cat en Dret internacional, “ubi lex non distinguit nec nos dis-
tiguere debemus” (“on la llei no distingeix, tampoc hem de 
distingir nosaltres”); o sigui, si el dret internacional no pro-
hibeix la declaració unilateral, és que es pot fer legalment. 
Ja per acabar, atès que l’extensió de l’article no dóna per a 

més, vull citar alguns altres tractats internacionals que convé 
que es coneguin i que poden donar joc en la qüestió analitzada. 
“Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados”, 
signada a Montevideo (Uruguay) el 26 de desembre de 
1933, a la Setena Conferència Internacional dels Estats 
Americans. Aquesta Convenció està signada o ratificada per 
quasi tots els estats americans i, entre ells, els Estats Units 
d’Amèrica. 

L’article 3 de la Convenció diu literalment que: “La existencia 
política del Estado es independiente de su reconocimiento 
por los demás Estados. Aun antes de reconocido, el Estado 
tiene el derecho de defender su integridad e independencia, 
proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguien-
te, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre 
sus intereses, administrar sus servicios y determinar la ju-
risdicción y competencia de sus tribunales”. 

L’article 6è de la Convenció diu literalment que: “El reco-
nocimiento de un Estado meramente significa que el que 
lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los 

Des de l’any 2007, el fum de 
les cassoles de l’Alqueria es-
campa tot l’aroma de l’horta 
valenciana i de l’arròs cuinat 
com s’ha fet sempre a la pla-
na de Gandia. Volem que el 
nostre racó sigui també el vos-
tre, una petita ambaixada de 
la cuina valenciana a Girona, 
i que us hi sentiu com a casa.

c. Ginesta, 8 (plaça Catalunya), 17001 Girona
Cap de cuina Marola Marí Cap de sala Joan Bosch

Hi sou benvinguts!

I ara, arrossos per emportar!
972 221 882



derechos y deberes determinados por el Derecho Internaci-
onal. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”. 

I l’article 7è diu el següent: “El reconocimiento del Estado 
podrá ser expreso o tácito. Este último resulta de todo acto 
que implique la intención de reconocer al nuevo Estado”. 

L’Estat espanyol no reconeix els principis d’aquest tractat i 
diu que no és aplicable a Europa, però la Comissió d’Arbi-
tratge de la Conferència sobre Iugoslàvia (coneguda com a 
Comitè de Badinter), que es va constituir pel Consell de Mi-
nistres de la Comunitat Econòmica Europea el 27 d’agost de 
1991 per proporcionar assessorament jurídic a la Conferèn-
cia de Iugoslàvia, va acceptar com a vàlids els principis de la 
Convenció de Montevideo per la declaració i reconeixement 
d’un estat. Per tant, aquells principis també podem conside-
rar amb fonament jurídic que són aplicables a Europa. 

Un altre fonament jurídic a tenir en compte és la “Convenció 
de Viena sobre la Successió d’Estats en Matèria de Tractats” 
signada el 23 d’agost de 1978 (tot i que no està ratificat 
per Espanya). Aquest Tractat Internacional tracta de regular 
els efectes que es deriven sobre els tractats internacionals a 
causa d’una successió d’estats que es produeixi observant 
tant el Dret Internacional com els principis de Dret Interna-
cional incorporats a la Carta de Nacions Unides. El que fa 
és desenvolupar la Convenció de Viena de 1969 sobre el 
Dret dels Tractats. El tractat va ser preparat per la Comissió 
de Dret Internacional i posteriorment desenvolupat en una 
Conferència convocada per l’Assemblea General de les Na-
cions Unides. 

Aquesta Convenció en el seu article 2.1 fa les següents defi-
nicions, que són molt interessants als nostres efectes: 

a) S’entén per “Successió d’Estats” la substitució d’un estat 
per un altre en la responsabilitat de les relacions internacio-
nals d’un territori. 

b) S’entén per “Estat de recent independència” un estat 
successor el territori del qual, immediatament abans de la 
data de la successió d’estats, era un territori dependent de 
quines relacions internacionals era responsable l’Estat pre-
decessor”. 

L’article 6 de la Convenció diu literalment el següent: 
“La present Convenció s’aplicarà únicament als efectes d’una 
successió d’estats que es produeixi de conformitat amb el 
Dret Internacional i, en particular, amb els principis de Dret 
Internacional incorporats a la Carta de les Nacions Unides”. 

Per tant, és molt important que la secessió d’Espanya es faci 
de manera que respecti el Dret Internacional i els principis 

incorporats a la Carta de les Nacions Unides, que ja hem vist. 

L’article 16 de la Convenció es refereix als estats de recent 
independència i diu literalment el següent: 
“Cap Estat de recent independència estarà obligat a mante-
nir en vigor un tractat, o passar a ser-ne part, pel sol fet que 
a la data de successió d’estats el tractat estigués en vigor 
respecte al territori al qual es refereixi la successió d’estats”.
Per un costat queda molt clar el que vol dir aquest article, o 
sigui, que no hi ha una obligació del nou estat independent 
de continuar essent part als Tractats Internacionals signats 
per l’estat del qual s’ha escindit. Però, no diu que l’estat 
escindit i independent perdi obligatòriament i de forma au-
tomàtica la seva condició de part del tractat i això és molt 
important. 

Però és que l’article 17 de la Convenció va molt més enllà i 
diu literalment: 
“1. Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs 2 i 3, un 
estat de recent independència podrà, mitjançant una notifi-
cació de successió, fer constar la seva qualitat de Part en 
qualsevol Tractat multilateral que a la data de la successió 
d’estats estigués en vigor respecte del territori al qual es 
refereix la successió d’estats”. 

Bé, arribats al final d’aquest article, només deixeu-me dir 
que la bona notícia jurídica és que només depenem de nos-
altres i que existeix una via perfectament legal per arribar a 
ser un estat independent. Ara el que és molt important és 
que estiguem preparats per defensar la integritat i la inde-
pendència del nostre estat un cop el tinguem, i acabo citant 
l’article 3 de la Convenció de Montevideo: 

“Art. 3: La existencia política del Estado es independiente 
de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes 
de reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su 
integridad e independencia, proveer a su conservación y 
prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor 
lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus 
servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus 
tribunales”. 

Faig una darrera reflexió. Ja tenim les estructures d’estat 
preparades per l’endemà de la declaració unilateral d’inde-
pendència? Espero que el fet que no sàpiga la resposta a 
aquesta pregunta sigui perquè s’està portant en secret pel 
govern i no perquè no s’està fent. Ara és bàsic tenir aquestes 
estructures d’estat preparades i suficients com per defen-
sar la integritat i la independència de l’Estat català un cop 
existeixi. 

Jordi Bellvehí 
Col·legiat núm. 1.657 de l’ICAG
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Benvolguts/des companys/es;

A les nostres últimes reunions a les seus dels col·legis de 
Girona (desembre), Sabadell (gener) i Tarragona (març) hem 
estat perfilant, entre altres coses, l’organització del proper 
IX Congrés de l´Advocacia Jove Catalana, que es celebrarà 
a la província de Girona i dintre de la demarcació de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Girona, concretament a la vila de 
Palamós, els propers dies 5, 6 i 7 de juliol de 2013. 

Des de JAC —i amb la col·laboració dels joves de 
Girona— estem organitzant un congrés que sigui el 
més interessant des del vessant científic per la gran 
quantitat de  modificacions legislatives impulsades 
des de les diferents administracions. Per això, el nostre 
congrés versarà bàsicament sobre “Ĺ ADVOCACIA JOVE 
CATALANA DAVANT DELS NOUS CANVIS NORMATIUS” 
i tindrem l’honor, confirmat pel propi conseller de Justícia, 
de comptar amb la seva assistència en l’acte d’inauguració.

Ja us podem avançar en aquestes dates els temes que es 
debatran i sobre les quals ens posicionarem, en principi, 
els advocats joves catalans mitjançant les ponències i 
les taules rodones. Com a ponències us avancem que 
tractarem de (1) La reforma del Codi Penal, on tractarem 
temes tan importants com per exemple la denominada 
presó permanent revisable; (2) El Codi Processal Penal, 
que pretén substituir l’antiga Llei d’enjudiciament criminal 
i tractarem temes com la instrucció pels fiscals; 
(3) L’Execució Hipotecària i les vies obertes actualment, i 
(4) Les reformes laborals i les seves conseqüències.

A més, com a taules rodones de debat més interactiu, 
comptarem i debatrem sobre els següents temes: (1) 
Les taxes judicials i la seva aplicació, i la reforma de la 
Llei d’assistència gratuïta, així com (2) L’esborrany de 
lei de serveis professionals, on es planteja l’exercici 
de l’advocacia pels procuradors i viceversa, així com 
la supressió de la majoria dels col·legis d’advocats de 
Catalunya.

Us animem per tal que amb el vostre suport i assistència 
fem d’aquest congrés una cita memorable per a tots, i 
puguem debatre i posar en comú el futur de la professió 
i els problemes més importants dels joves advocats 
catalans.

D’altra banda, us informem que continuem treballant 
per assegurar un torn d’ofici i assistència al detingut 
digne a Catalunya mitjançant el treball conjunt amb el 
CICAC i les reunions periòdiques amb l’actual conseller 
de Justícia, el Sr. Germà Gordó. És cert que es volen 
retallar un altre cop els mòduls, això ja és notícia fefaent. 
Nosaltres, des de la Junta de govern de JAC, amb el 
suport del diferents representants de les agrupacions del 
país ens vàrem reunir amb el conseller de Justícia a la 
seu de la conselleria el passat dia 19 de març per tal 
de transmetre-li de forma contundent i clara la nostra 
més ferma oposició a qualsevol retallada en el mòduls 
d’indemnització del TOAD. I li vam expressar l’interès 
i la ferma posició perquè es continuï amb el pagament 
regular mensual de les bestretes. És la nostra convicció 
i és el nostre cavall de batalla: defensar el joves advocats 
catalans en una qüestió tan sensible i important  per a 
nosaltres. Les coses com són.

Per finalitzar, sempre dic el mateix, us recordo que 
podeu participar a les nostres reunions i debats (teniu 
a la vostra disposició el nostre web, el grup del 
Facebook, el Twitter i el perfil al Linkedin), donar el 
vostre punt de vista i ajudar-nos a fer de Joves Advocats 
de Catalunya una associació forta dintre del nostre 
sector professional o, el que és el mateix, a fer de 
JAC... la vostra associació.

Rebeu una cordial salutació de la Junta Directiva de JAC.     

Ismael Campos Antequera
President de JAC

J A C

Actualitat
a Joves Advocats de Catalunya (JAC)
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A R T I C L E  D R E T  F I S C A LJAG

El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, va aprovar el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 
Aquest nou Reglament va entrar en vigor l’1 de gener de 2013 
i va substituir el Reglament anterior, aprovat pel Reial decret 
1496/2003.

Tots els empresaris o professionals estan obligats a expedir i 
entregar, en el seu cas, factura o altres justificants per totes les 
operacions (incloses les operacions no subjectes o les subjec-
tes però exemptes) que realitzin en el desenvolupament de la 
seva activitat empresarial o professional, així com de conser-
var-ne còpia o matriu. Igualment, estan obligats a conservar 
les factures o altres justificants rebuts d’altres empresaris o 
professionals per les operacions de les quals siguin destinata-
ris i que s’efectuïn en el desenvolupament de l’activitat.
També hauran d’emetre factures amb IVA pels cobraments 
rebuts anticipadament, és a dir, abans de la realització de les 
entregues de béns o les prestacions de serveis.

- Operacions per les quals s’ha d’expedir factura:

a) Aquelles en què el destinatari sigui un empresari o pro-
fessional que actuï com a tal o aquelles que el destinatari 
ho exigeixi per l’exercici de qualsevol dret de naturalesa 
tributària.

b) Per les entregues de béns destinats a un altre estat mem-
bre de la Comunitat Europea.

c) Per les vendes a distància.

d) Per les entregues de béns expedides o transportades fora 
de la Comunitat Europea.

e) Per les entregues de béns que hagin de ser objecte d’instal-
lació o muntatge abans de la seva posada a disposició.

f) Per aquelles de les quals siguin destinatàries persones ju-
rídiques que no actuïn com a empresaris o professionals, 
amb independència que es trobin establertes en el territori 
d’aplicació de l’impost o no.

Aquesta obligació podrà ser complerta materialment pels 
destinataris de les operacions o per tercers. En qualsevol cas, 
l’empresari o professional o subjecte passiu obligat a l’expedi-
ció de la factura serà el responsable del compliment de totes 
les obligacions establertes.

- Operacions per les quals NO s’ha d’expedir factura 
   obligatòriament:

a) Per les operacions exemptes que es recullen a l’article 20 

de la Llei d’IVA. No obstant això, tot i estar exemptes, l’ex-
pedició de factura serà obligatòria en les següents ope-
racions:

- Les relacionades amb la prestació de serveis sanitaris i 
mèdics (art. 20.1  2n,3r,4t,5è i 15è de LIVA).

- Les entregues de terrenys rústics i altres que no tinguin 
la condició d’edificables, incloses les construccions de 
qualsevol naturalesa en ells enclavats, que siguin in-
dispensables pel desenvolupament d’una explotació 
agrària, i els destinats a parcs i jardins públics o a su-
perfícies vials d’ús públic (art. 20.1. 20è  de LIVA).

- Les entregues de terrenys com a aportacions a Juntes 
de Compensació (art. 20.1 21è de LIVA).

- Les segones i ulteriors entregues d’edificacions (art. 
20.1 22è  de LIVA).

- Les entregues de béns que hagin sigut utilitzades pel 
transmetent en la realització d’operacions exemptes 
(art. 20.1 24è  de LIVA).

- Les entregues de béns l’adquisició dels quals van donar 
lloc a l’exclusió total del dret a deduir per part del trans-
metent (art. 20.1 25è  de LIVA).

b) Les realitzades per empresaris o professionals que apli-
quin el règim especial de recàrrec d’equivalència. No obs-
tant això, serà obligatori expedir factura per les vendes 
d’immobles en què s’exerciti la renúncia a l’exempció de 
l’IVA.

c) Les realitzades per empresaris o professionals que apli-
quin el règim simplificat de l’IVA, excepte que la determi-
nació de les quotes meritades s’efectuï segons el volum 
d’ingressos. No obstant això, serà obligatori expedir 
factura per les vendes d’actius fixes tant materials com 
immaterials.

- Operacions per les quals NO s’ha d’expedir factura 
   en cap cas:

a) Operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització.
b) Operacions financeres incloses en l’art. 20.1 18è de LIVA, 

apartats a) i  a n)

- FACTURES SIMPLIFICADES
  (NOVETAT- Substitueixen els tiquets)

Hi ha la possibilitat de substituir l’emissió de factures per l’ex-
pedició de factures simplificades en els següents casos:

1- Quan l’import no superi els 400 euros (IVA inclòs).

2- Quan s’hagi d’emetre una factura rectificativa.

Reglament
pel qual es regulen 
les obligacions de facturació    



3- Quan l’import no superi els 3.000 euros (IVA inclòs). Això 
només serà possible per les següents operacions:

- Vendes al detall (recordem que s’entén per vendes al detall 
aquelles que es fan directament al públic consumidor final 
del producte. Deixaran de ser vendes al detall quan més 
del 20% de totes les vendes de l’any no es facin a aquests 
consumidors finals sinó a altres empresaris, ens públics, 
etc.).

- Vendes o serveis d’ambulància.
- Vendes o serveis a domicili del consumidor.
- Transports de persones i els seus equipatges.
- Serveis d’hostaleria i restauració prestats per restaurants, 

bars, cafeteries, orxateries, xocolateries i establiments 
similars.

- Serveis prestats per sales de ball i discoteques.
- Serveis telefònics prestats mitjançant la utilització de cabi-

nes telefòniques d’ús públic.
- Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de be-

llesa.

- Utilització d’instal·lacions esportives.
- Revelat de fotografies.
- Aparcament de vehicles.
- Lloguer de pel·lícules.
- Serveis de tintoreria i bugaderia. 
- Utilització d’autopistes de peatge.
- Altres supòsits que autoritzi del Departament de Gestió 

Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

- Operacions per les quals NO es pot expedir factura 
   simplificada:

a) Per les entregues de béns destinats a un altre estat mem-
bre de la Comunitat Europea.

b) Vendes a distància.
c) Supòsits d’inversió del subjecte passiu.

Contingut de les factures:

- Número i  sèrie (la numeració ha de ser correlativa 
per cada sèrie, encara que poden haver-hi vàries 
sèries, tal com veurem més endavant).

- Data d’expedició 
- Nom i cognom, raó o denominació social complerta 

de l’obligat  a emetre-la.
- NIF atribuït per l’Administració espanyola o la d’un 

altre estat membre de la Comunitat Europea amb el 
que ha realitzat l’operació l’obligat a emetre factura.

- Domicili de l’obligat a emetre la factura

- Nom i cognom, raó o denominació social completa del 
destinatari de l’operació.

- NIF atribuït per l’Administració espanyola o la d’un altre 
estat membre de la Comunitat Europea del destinatari.

- Domicili del destinatari de la factura 

DADES DE L’EMISSOR

DESCRIPCIÓ DE L’EMISSOR TIPUS I QUOTA

M O D E L  D E  F A C T U R A

DADES DEL RECEPTOR

- Descripció de les operacions amb totes les 
dades necessàries per la determinació de la 
Base Imposable de l’Impost i el seu import.

- Preu unitari sense impost de les operacions.
- Qualsevol descompte o rebaixa que no estigui 

inclosa en el preu unitari.

IMPORTANT:
- Data en què s’hagin efectuat les operacions 

que es documenten o en la qual, en el seu 
cas, s’hagi rebut el pagament anticipat, 
sempre que es tracti d’una data diferent a la 
d’expedició de la factura.

- En el cas que es tracti d’operacions exemp-
tes, no subjectes o d’inversió del subjecte 
passiu s’haurà d’incloure una referència a 
les disposicions de la Directiva 2006/112/
CEE, de 28 de novembre, als preceptes de la 
Llei de l’IVA, o indicació que l’operació està 
exempta.

Caldrà especificar per separat  part de la base 
imposable corresponent a cada una de les 
operacions d’una mateixa factura quan:

- Tipus impositius aplicats en les operacions.

- La quota tributària que es repercuteixi haurà 
de consignar-se per separat.

-Es documentin operacions exemptes i d’altres 
que no.

-Es documentin operacions en què el subjecte 
passiu de l’IVA és el destinatari i d’altres que no.

-Es documentin operacions subjectes a dife-
rents tipus d’IVA.
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- Observacions a tenir en compte:

1- Es suprimeix la possibilitat d’emetre una factura ordinària 
sense les dades d’identificació del destinatari per a aquelles 
operacions amb contraprestació inferior a 100 euros (IVA no 
inclòs).

2- Es podran emetre factures mitjançant sèries separades 
quan hi hagi qualsevol raó que les justifiqui (per exemple, quan 
l’emissor de la factura tingui diversos establiments des d’on 
operi o quan realitzi operacions de diferent naturalesa).

No obstant això, seran obligatòries sèries específiques en 
les factures següents:

- Les expedides pels destinataris de les operacions o per 
tercers. Per cada un dels quals hi haurà d’haver una sèrie 
diferent.

- Les factures rectificatives.
- Les expedides segons la Disposició Addicional 5a del Regla-

ment de l’IVA, que fa referència a execució de patrimonis.
 
3- Quan l’obligat a emetre factura o el destinatari de les ope-
racions disposin de diferents llocs fixes de negoci, s’haurà 
d’indicar la ubicació de la seu d’activitat o establiment al qual 
es refereixin aquelles en els casos que referència esmentada 
sigui rellevant per a la determinació del règim de tributació 
corresponent a les operacions citades.

4- En les entregues amb les següents característiques:

- Elements de transport nous expedits o transportats pel ve-
nedor, l’adquirent, o un tercer en nom de qualsevol d’ells 
dos al territori d’un altre estat membre. 

- L’adquirent  ja sigui empresari, professional, persona física 
o persona jurídica que no actuï com a empresari o pro-
fessional, identificats a efectes d’IVA en un estat membre 
diferent a l’Estat espanyol.

En aquests casos a la factura s’haurà de fer constar les seves 
característiques, la data de la seva primera posada en servei i 
les distàncies recorregudes o hores de navegació o vol realit-
zades fins a la seva entrega.

- Contingut de les factures simplificades:

- Observacions a tenir en compte:

1- Es podran emetre factures simplificades mitjançant sèries 
separades quan hi hagi qualsevol raó que les justifiqui, per 
exemple:

- Quan l’emissor del tiquet tingui varis establiments des dels 
quals operi.

- Quan l’emissor del tiquet realitzi operacions de diferent 
naturalesa.

- Les expedides pels destinataris de les operacions o per 
tercers. 

Les rectificatives.

2- Obligatòriament s’hauran de fer sèries separades per les 
factures ordinàries i per les factures simplificades.

3- Quan el destinatari de l’operació sigui un empresari, un pro-
fessional o, encara que no sigui cap dels dos però que ho sol-
liciti per exercir qualsevol dret de naturalesa tributària, caldrà 
afegir a la factura simplificada a més les següents dades:

- NIF atribuït per l’Administració espanyola o la d’un altre 
estat membre de la Comunitat Europea i domicili del des-
tinatari.

- La quota tributària repercutida consignada per separat.

 
- Mitjans d’expedició de les factures:

Es podran expedir per qualsevol mitjà (paper o electrònic) que 
permeti:
 

- Garantir a l’obligat a expedir-les l’autenticitat del seu ori-
gen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat, des 
de l’expedició i durant tot el període de conservació.

- Aquesta autenticitat i integritat es podrà garantir mitjan-
çant qualsevol mitjà de prova admès en dret. En particular, 
mitjançant els controls de gestió usuals de l’activitat em-
presarial o professional del subjecte passiu.

- Facturació electrònica:

1- Serà factura electrònica aquella que s’hagi emès i rebut en 
format electrònic. 
2- Per poder emetre la factura electrònica caldrà consentiment 
exprés per part del destinatari.
3- L’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut 
es podran garantir per qualsevol dels mitjans esmentats an-
teriorment i en particular per alguna de les següents formes:

- Número i sèrie (la numeració ha de ser correla-
tiva per cada sèrie encara que hi podran haver 
vàries sèries, tal com veurem més endavant).

- Data d’expedició (diferència respecte al tiquet)
- Data en què s’hagi efectuat l’operació o en què 

s’hagi rebut un pagament anticipat en cas que 
s’hagi produït en data diferent a la d’expedició.

- Nom i cognom, raó o denominació social com-
pleta de l’obligat a emetre-la.

- NIF atribuït per l’Administració espanyola de 
l’obligat a emetre’l.

MODEL DE FACTURA SIMPLIFICADA

- Identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats. 
- Tipus impositiu aplicat a l’operació i, opcionalment, 

l’expressió “IVA inclòs” 
- Contraprestació total.
- En cas de factures rectificatives, la referència expressa 

de la factura rectificada i de les especificacions que es 
modifiquen.



- Firma electrònica avançada (art.2.2 Directiva 1999/93/CE).
- Intercanvi electrònic de dades (EDI).
- Elements proposats pels interessats i autoritzats per l’AEAT.

- Moneda i llengua:
1- Els imports que figurin en les factures podran expressar-se 
en qualsevol moneda, amb la condició que l’import de l’impost 
que es repercuteixi s’expressi en euros utilitzant el tipus de 
canvi establert pel Banc d’Espanya.
2- Les factures podran ser emeses en qualsevol llengua, no 
obstant això l’Administració tributària podrà obligar la traduc-
ció a l’espanyol o a qualsevol altra llengua oficial d’Espanya 
per qualsevol comprovació que sigui necessària. 

- Termini per l’expedició de les factures:

Les factures hauran de ser emeses:

- En el moment de realitzar-se l’operació.
- Si el destinatari de l’operació és un empresari o professio-

nal que actuï com a tal s’hauran d’expedir abans del dia 16 
del mes següent a aquell en què s’hagi produït el merita-
ment  de l’impost corresponent a l’operació citada.

- Factures recapitulatives: 
- Serà possible incloure en una mateixa factura diferents 

operacions realitzades en diferents dates per un mateix 
destinatari sempre que s’hagin efectuat en el mateix mes 
natural. - Aquestes factures hauran de ser emeses respec-
tant els mateixos terminis descrits a l’apartat anterior.

- Duplicats de les factures:
Serà possible en els següents casos:

- Quan en una entrega de béns o prestació de serveis hi hagi 
varis destinataris. S’haurà de consignar a l’original i en 
cada un dels duplicats la porció de base imposable i de 
quota repercutida a cadascun d’ells.

- En supòsits de pèrdua de l’original.

Els exemplars duplicats tindran la mateixa eficàcia que els 
originals però s’hi haurà de fer constar la paraula “duplicat”.

- Factures RECTIFICATIVES:
Seran obligatòries quan: 
No compleixin tots els requisits obligatoris anteriorment es-
mentats.
Les quotes impositives repercutides s’hagin determinat incor-
rectament.
S’hagin produït les circumstàncies que segons la normativa 
de l’impost donen lloc a la modificació de la base imposable.

L’emissió de factures rectificatives s’haurà de fer quan es tin-
gui constància de les circumstàncies que obliguen a emetre-
les sempre que no hagin passat 4 anys a partir del moment en 
què es va meritar l’impost.
En la factura rectificativa s’hi faran constar les dades iden-
tificatives de la factura rectificada i la rectificació efectuada.

La rectificació de factures fa referència tant a les factures 
emeses com a les rebudes. No oblidem que les factures re-
budes defectuoses podrien no permetre la deducció de l’IVA 
suportat si no es procedeix prèviament a la seva reglamentària 
rectificació.
- Subjectes passius inclosos dins del règim especial dels béns 
usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció:

Tindran les següents obligacions específiques:

Emetre un document que justifiqui cada una de les adquisici-
ons efectuades a particulars que no tinguin la condició d’em-
presaris. Aquest document de compra haurà de ser signat pel 
transmetent i incloure tots els requisits exigits en les factures.

En factures que emetin els subjectes passius revenedors s’hi 
farà constar aquesta circumstància. 

En les factures que emetin els subjectes passius revenedors 
no es podrà consignar separadament la quota d’IVA, i aquesta 
s’haurà d’entendre inclosa en el preu total de l’operació (IVA 
inclòs). (Per tant, no serà deduïble per part de l’adquirent).

- Subjectes passius inclosos dins del règim especial del re-
càrrec d’equivalència:

Els empresaris o professionals que efectuïn entregues de béns 
en què s’hagi de repercutir recàrrec d’equivalència hauran 
d’emetre factures separades per documentar les esmentades 
entregues, consignant-t’hi el tipus del recàrrec que s’hagi apli-
cat i el seu import.

- Obligació i termini de remissió de les factures:

Els originals de les factures hauran de ser remesos pels obli-
gats a la seva emissió o, en el seu nom, als destinataris de les 
operacions que es documenten.

L’obligació de remissió s’haurà de complir en el moment de 
l’emissió, però quan el destinatari sigui un empresari o profes-
sional que actuï com a tal, el termini màxim serà d’un mes a 
partir de la data d’emissió.

- Conservació de les factures o documents substitutius:

Totes les factures hauran de ser conservades pels empresaris 
o professionals durant el termini previst per la Llei General 
Tributària (generalment el període de prescripció del dret de 
l’Administració per determinar els deutes tributaris que es 
generen per les operacions incloses) per qualsevol mitjà que 
permeti garantir a l’obligat a la seva conservació l’autenticitat 
del seu origen, la integritat del contingut i la llegibilitat, així 
com l’accés per part de l’Administració Tributària. 

Joan Pi
Assessor Fiscal
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De la guarda
i custòdia compartida 
a la responsabilitat parental

Ara ja portem gairebé tres anys de l’entrada en vigor de la 
nova Llei 25/2010, de 29 de Juliol, del Llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu  a la persona i la família, que va in-
troduir la guarda compartida com a nova modalitat de l’atri-
bució parental respecte pare-fills en les situacions de ruptu-
ra entre els progenitors. A diferència del Codi civil espanyol, 
que regula la guarda compartida de manera excepcional, el 
Codi civil de Catalunya va apostar per la guarda compartida, 
de forma inicial, per a les situacions de ruptura. 

A Catalunya no ens hem inventat res, amb la guarda i 
custòdia compartida, sinó que aquesta modalitat té el seu 
origen, com no, als Estats Units (on sempre han anat més 
avançats). El seu inici, com en el cas de Catalunya, també 
era un sistema de guarda unilateral, que amb el temps va 
evolucionar cap a la guarda compartida a partir dels anys 
vuitanta. Resumint-ho molt, en l’actualitat als Estats Units 
la custòdia compartida és quan es concedeix a ambdues 
parts (els progenitors) la custòdia i, per tant, el menor té 
dos pares amb custòdia. I aquesta custòdia pot ser de dos 
tipus: la custòdia compartida física i custòdia legal conjun-
ta. En la custòdia compartida física, l’allotjament i l’atenció 
real del menor es comparteixen d’acord amb un programa 
de custòdia per ordre judicial. En la custòdia legal conjunta, 
tots dos pares comparteixen la capacitat de tenir accés als 
expedients dels seus fills, com ara registres educatius, re-
gistres de salut, i altres registres.

És evident que els darrers anys el nombre de parelles tren-
cades no ha deixat de créixer, i per tant, cada vegada són 
més els menors que conviuen de forma separada amb els 
seus pares. Per aquest motiu, les normes legislatives han 
evolucionat com o amb la societat, diguem-ho com vul-
guem, i per això es creen noves fórmules d’exercici de les 
responsabilitats parentals en casos de ruptures. En cap cas 
hem inventat res a Catalunya hi ha estudis de com ho han 
fet altres països com Alemanya, Bèlgica o França, que indi-
quen com la guarda compartida és el model més adequat 
per a l’atribució de la guarda després de la ruptura conjugal 
dels progenitors, sempre buscant l’interès dels menors. 
Aquesta nova situació social de famílies separades ha fet 
evolucionar la regulació de la guarda compartida en els or-
denaments jurídics més avançats, com s’ha fet també ara fa 
només tres anys a casa nostra.

Diferències entre el Codi civil comú i el Codi civil 
de Catalunya

Amb la Reforma de la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que mo-
difica el Codi civil i la Llei d’enjudiciament civil respecte la 
separació i divorci, s’introdueix la figura de l’exercici com-
partit de manera expressa en l’article 92 del Codi civil, sent 
aquesta limitada a uns casos concrets, no com al nostre 
Codi civil de Catalunya. Els casos de l’exercici compartit del 
Codi civil són els següents: 

El primer, té lloc quan els dos progenitors ho sol·liciten de 
mutu acord (art. 92.5 CC).

El segon supòsit es regula, amb caràcter excepcional, per 
a aquelles situacions en què únicament ho sol·licita una 
de les parts. Es requerirà en aquest cas que el Ministe-
ri Fiscal n’informi favorablement, i desprès que el jutge 
acordi la guarda compartida, sempre i quan ho fonamenti 
en què és el més beneficiós pel menor (art. 92.8 CC). Val 
a dir que aquest article ha sigut declarat inconstitucional, 
de conformitat amb la Sentència del TC de 17 d’octubre 
de 2012, que declara inconstitucional i nul l’incís “favo-
rable” respecte l’informe del Ministeri Fiscal; per tant, al 
sistema del Codi civil s’ha fet un pas més per la igualtat 
entre els progenitors. Aquesta sentència té el seu origen 
en una qüestió d’inconstitucionalitat promoguda per la 
Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de les Palmes 
de Gran Canària, en relació amb l’art. 92.8 del Codi civil, 
per possible contradicció amb els articles 117.3, 24, 14 i 
39 de la Constitució.

Amb anterioritat a aquesta reforma de l’any 2005, la guar-
da compartida era una mesura que la jurisprudència ja 
adoptava de forma excepcional, en atenció a les especials 
circumstàncies concurrents, i justificant-se que aquest 
exercici compartit era la que més beneficiava els fills co-
muns. Tanmateix, el redactat originari de l’article 92.8 del 
CC reformat perjudicava i molt al pare, ja que en els casos 
en què ambdós pares no sol·licitessin la guarda comparti-
da, el jutge mai podria atorgar-la, tot i que considerés que 
per al cas en concret era la millor fórmula de protecció del 
menor. Per tant, la solució inicial de l’article 92.8 del CC 
era molt i molt restrictiva.
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i custòdia compartida 
a la responsabilitat parental

Possibilitats de Guarda Parentals actuals

Cada persona és diferent i cada parella és un “món”. Per això, 
respecte al repartiment dels fills que pugui establir-se amb la 
guarda compartida entre un i l’altre progenitor, veurem que 
cada cas serà diferent, en atenció a les particularitats con-
cretes i els hàbits de cada família. Amb la guarda compartida 
es pretén que els períodes d’estada del menor amb un i altre 
progenitor siguin tan amplis per a ambdós, amb un reparti-
ment equitatiu del temps, de manera que el dret a estar en 
companyia del menor es faci de forma igualitària i, per tant, 
que ambdós comparteixin les tasques de cura i guarda del 
fill. En aquesta línia, i segons l’anàlisi de diverses sentències, 
en podríem extreure cinc modalitats diferents: 

1. Per semestres alterns
La distribució de la guarda per semestres significa que 
cada progenitor s’encarregarà de la cura diària del menor 
durant sis mesos seguits i l’altre passarà a ser el guarda-
dor durant els sis propers mesos, i així successivament. 
Durant el temps en què el fill sigui guardat per un dels 
progenitors, l’altre mantindrà el dret de visites i, passats 
aquests sis mesos, s’invertiran els papers: el progenitor 
guardador serà el progenitor visitador i a la inversa.

El primer pronunciament judicial que va distribuir els pe-
ríodes de guarda per semestres va ser el de l’Audiència 
Provincial d’Alacant, de 7 de juliol de 1997: “els menors 
conviuran el primer semestre de l’any amb el pare i el 
segon semestre amb la mare”.

2. Per mesos alterns
Una altra de les solucions que s’ha adoptat consisteix a 
repartir l’any per mesos i, en aquest sentit, s’acostuma 
a indicar que en els mesos parells s’atribueix la guarda 
a un dels progenitors i en els mesos senars s’atribueix a 
l’altre. En aquests supòsits també es preveu un règim de 
visites per al progenitor que en el mes corresponent no 
tingui atribuïda la guarda. 

La sentència pionera en aquesta modalitat va ser la de 
l’Audiència Provincial de València, de 27 de maig de 
1997, en què s’entén que ambdós progenitors són per-
sones equilibrades, viuen en el mateix edifici i tenen ca-
pacitat per cuidar adequadament, per això no es pot fer 
distinció entre l’un i l’altre.

3. Per períodes quinzenals
També s’han fet pronunciaments judicials en què s’atri-
bueix la guarda compartida per períodes quinzenals, és a 
dir, que els menors passaran quinze dies amb un proge-
nitor i quinze dies amb l’altre, sense necessitat d’establir 
un règim de visites ni repartir les vacances. 

Un dels primers pronunciaments sobre aquest aspecte 
és la sentència de l’Audiència Provincial de les Illes Ba-
lears, de 19 d’abril de 1999, en què es manifesta que el 
més convenient és intercalar la convivència de manera 
quinzenal, atès que l’equip psicològic del jutjat així ho 
manifesta, i destaca que després de la separació el me-
nor ha passat més temps amb el pare que amb la mare.
Tanmateix, s’entén que en aquests casos habitualment 
es determina també un règim de visites per al progenitor 
que no conviu amb el menor durant els quinze dies, ja 
sigui durant algun cap de setmana o fixant alguna tarda 
intersetmanal.

4. Per setmanes
La pràctica més habitual, i ja consten moltes sentències 
judicials en què el jutge ha preferit distribuir els períodes 
de guarda de cada progenitor per períodes setmanals. 

En aquest sentit, la sentència de l’Audiència Provincial 
de Girona, de 25 de febrer de 2001, recull que el menor 
assumeix amb naturalitat la guarda compartida que va 
decretar una sentencia de primera instància, i per això 
decideix mantenir aquest règim d’atribució de la guar-
da, encara que va més lluny i modifica la distribució del 
temps compartit, (que s’havia determinat de dos dies 
amb cada progenitor), passant a ser d’una setmana amb 
cadascun dels progenitors, justificant-ho amb el fet de 
donar més estabilitat al menor.

5. Per dies
Seguint amb les modalitats d’alternança exposades, cal 
afegir també que hi ha jutges que han optat per dividir 
les setmanes en dues parts. 

Així, la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelo-
na, de 20 de febrer de 2007, estableix el règim següent: 
dilluns i dimarts amb la mare, dimecres i dijous amb el 
pare, sempre amb pernoctació a la casa de cadascun 
dels progenitors, qui haurà d’acompanyar al matí se-
güent els menors a l’escola, i els caps de setmana seran 
alterns amb cada progenitor. Així mateix, les vacances 
escolars dels nens es gaudiran per meitats entre ambdós 
progenitors i correspondrà –excepte en cas d’acord– a la 
mare escollir els períodes que estan sota la seva guarda 
els anys parells i al pare els anys senars. 

Fins i tot hi ha jutges que han arribat a dividir els dies en-
tre matins i tardes en funció de l’horari laboral dels pro-
genitors. Com exemple pioner la sentència de l’Audièn-
cia Provincial de Castelló, de 14 de novembre de 2003, 
en què atribueix la guarda a la mare als matins, ja que 
treballa a les tardes, i el pare s’encarrega de recollir la 
menor de l’escola, portar-la a les activitats extraescolars, 
donar-li el sopar al seu domicili i després acompanyar-la 



al domicili de la mare, on la menor dorm. És evident que 
aquest cas és molt concret i específic.

Les responsabilitats parentals al Codi civil de Catalunya a 
diferencia del Codi civil Espanyol

Sens dubte, cal destacar que el que diferencia una llei d’una 
altra és que el Codi civil de Catalunya, la Llei 25/2010 aposta 
per establir la guarda compartida d’inici i com a modalitat 
d’atribució per a les situacions de ruptura de la convivència, 
sense que en cap moment del seu articulat es manifesti de 
forma expressa parlar de guarda compartida. Si que és ve-
ritat que el principi favorable a la guarda compartida en els 
casos de no acord entre les parts impregna cadascuna de les 
normes referents a la responsabilitat parental. 

De fet, el legislador català ha fet un pas més que el legislador 
espanyol, i proclama que la ruptura dels cònjuges no alte-
ra les responsabilitats parentals que els progenitors tinguin 
respecte dels seus fills. Per tant, aquestes responsabilitats 
parentals tenen caràcter compartit i, tant com sigui possible, 
s’hauran d’exercitar conjuntament.

La introducció del concepte “responsabilitat parental” té la 
seva raó de ser en el dret comunitari, els tractats internacio-
nals i el dret europeu de família. Aquests organismes sempre 
han determinat que la guarda és una figura que en els tri-
bunals i la doctrina, tant en l’àmbit estatal com en el català, 
s’ha utilitzat molt de temps per donar compliment als deures 
derivats de la cura directa del menor. A partir d’un determinat 
moment, i de l’evolució de la societat en si, es determina 
que s’han de tractar tots els deures dels pares respecte dels 
fills de manera conjunta, i no de forma individualitzada com 
abans.

Al Codi civil de Catalunya, per determinar com s’ha d’exerci-
tar la guarda dels fills en les situacions de ruptura de parella, 
s’estableix que en cas de manca d’acord, el jutge l’ha de fixar 
atenent el caràcter conjunt de les responsabilitats parentals. 
Sense perjudici que pugui disposar-se l’exercici individual de 
la guarda, si això és el que més convé a l’interès del menor 
i queda degudament acreditat. Per tant, es recalca la prefe-
rència implícita de la guarda compartida, i quan aquesta mo-
dalitat no beneficiï al menor, s’atorgarà la guarda de manera 
exclusiva a un dels progenitors i no als dos.

L’altra novetat de l’articulat català és la introducció del Pla de 
parentalitat com a nou document amb què el legislador català 
obliga els pares a reflexionar i pactar les seves futures respon-
sabilitats respecte de les decisions que afectin el menor.

Segons l’article 233-9 de la Llei 25/2010, en el Pla de pa-
rentalitat s’ha de concretar la manera en què ambdós proge-

nitors exerceixen les responsabilitats parentals, i també s’hi 
han de fer constar els compromisos que assumeixen respec-
te a la guarda, la cura i l’educació dels fills. A més, la nova llei 
determina que en les propostes de Pla de parentalitat han de 
constar els aspectes següents: 

a. El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment. S’hi han 
d’incloure regles que permetin determinar a quin proge-
nitor correspon la guarda en cada moment.

b. Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada proge-
nitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

c. La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si 
escau, com s’han de repartir els costos que generin.

d. El règim de relació i de comunicació amb els fills durant 
els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

e. El règim d’estades dels fills amb cadascun dels proge-
nitors en períodes de vacances i en dates especialment 
assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la 
seva família.

f. El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formati-
ves i de lleure, si escau.

g. La manera de complir el deure de compartir tota la infor-
mació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.

h. La manera de prendre les decisions relatives al canvi de 
domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

Respecte l’exercici de la guarda, tots sabem que l’hem de 
regular a traves del Pla de parentalitat, i per tant la nova re-
gulació del Codi civil català, en el seu article 233-10, deter-
mina que s’ha de fer de la manera convinguda pels cònjuges, 
sempre que aquest no resulti perjudicial per als fills. 

Per això, en cas d’acord, es farà el que s’hagi pactat pels pa-
res en el Pla de parentalitat, llevat que aquest acord perjudi-
qui els fills. D’altra banda, en cas de desacord serà l’autoritat 
judicial qui, en atenció al caràcter conjunt de les responsabi-
litats parentals, decidirà la manera d’atribuir la guarda, dei-
xant la porta oberta a la modalitat exclusiva quan convingui 
a l’interès superior del menor.

Una de les novetats principals del nou Codi civil català és que 
fixa els criteris per a l’atribució del règim i la forma d’exer-
cir la guarda establerta recollit a l’article 233-11. En aquest 
article s’estableix que per determinar el règim i la manera 
d’exercir la guarda, cal tenir en compte les propostes del Pla 
de parentalitat i, en particular, els criteris i les circumstàncies 
següents ponderades conjuntament: 

a. La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels pro-
genitors, i també les relacions amb les altres persones 
que conviuen a les llars respectives.

b. L’aptitud dels progenitors per garantir el benestar dels 
fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, 
d’acord amb llur edat.

JAG A R T I C L E  D R E T  D E  F A M Í L I A
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c. L’actitud de cadascun dels progenitors per cooperar 
amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als fills, 
especialment per garantir adequadament les relacions 
d’aquests amb tots dos progenitors.

d. El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a 
l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que 
efectivament exercia per procurar-los el benestar.

e. L’opinió expressada pels fills.
f. Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de 

conveni abans d’iniciar-se el procediment.
g. La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i 

les activitats dels fills i dels progenitors. En l’atribució de 
la guarda, no es poden separar els germans, llevat que 
les circumstàncies ho justifiquin. En interès dels fills, 
no es pot atribuir la guarda al progenitor contra el qual 
s’hagi dictat una sentència ferma per actes de violència 
familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o pu-
guin ésser víctimes directes o indirectes. En interès dels 
fills, tampoc no es pot atribuir la guarda al progenitor 
mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes 
de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin 
estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes. 

Jo entenc que el Pla de parentalitat l’hauríem d’entendre com 
un contracte marc de mínims que amb el temps s’ha d’anar 
completant i modificant en funció de les etapes del menor. Es 
tracta d’un document viu, que respon als aspectes que es so-
len pactar al llarg del creixement dels menors, i que les parts 
l’hauran de complementar segons les necessitats de cada cas. 

Per últim, avui està “de moda” que, per a la millor fixació 
dels extrems necessaris per a l’elaboració del Pla de paren-
talitat i la resta de qüestions que en relació amb els fills hagin 
de ser pactades per ambdós progenitors, s’acudeixi a la me-
diació familiar, que el CCC en el seu article 233.9 contempla 
per resoldre les diferències derivades de l’aplicació del Pla, 
o la conveniència de modificar-ne el contingut per adaptar-lo 
a les necessitats de les diferents etapes de la vida dels fills.

Conclusions

Un cop la legislació ha aconseguit acostar posicions d’igual-
tat entre els pares a través de l’exercici compartit de la pàtria 
potestat, la societat actual està disposada a assolir l’equilibri 
en la participació d’ambdós progenitors, encara que entre 
ells hi hagi hagut una ruptura. Jo crec que en l’actualitat hi ha 
molts pares que estan disposats a portar el rol de “pare més 
proper i actiu”, encara que d’altres no. Com que la societat 
també ha canviat aquest rol, també s’ha de tenir en compte 
aquesta situació en els casos de ruptura l’activitat d’aquests 
pares. Ha evolucionat tot, la societat, la mare treballa, el pare 
sol ser més actiu amb els fills que en altres èpoques, etc. 
A partir de la ruptura dels pares la guarda compartida s’hau-

rà de determinar per cada cas concret (i pensem que no n’hi 
ha cap d’igual) i, per tant, s’hauran de tenir en compte les 
circumstàncies personals de cada família per organitzar la 
manera que millor contribueixi al millor desenvolupament 
del menor, atenent a la seva manera de ser, la seva edat, 
les seves necessitats afectives i, evidentment, la seva rela-
ció amb els pares, entre altres circumstàncies especials que 
puguin existir.

És evident que és necessària la col·laboració i flexibilitat dels 
pares, ja que la convivència alternada suposa que el menor 
haurà de canviar de residència periòdicament, i per tant la 
seva vida quotidiana es veurà alterada entre dos vivendes. 
Per això es fa necessari un esforç per part dels pares, per 
evitar la pèrdua d’estabilitat del menor.

En parlar de canvis de residència cal deixar clar que aquests 
poden ser amb pernoctació o sense. Cal recordar que el règim 
de la guarda compartida no implica necessàriament una dis-
tribució absolutament igualitària al 50% del temps de perma-
nència sinó, fonamentalment, una implicació intensa d’amb-
dues figures en les funcions inherents a la pàtria potestat.

I com la modalitat de la guarda compartida implica una co-
participació d’ambdós progenitors, en la vida del seu fill o 
fills comuns, s’entén que aquesta modalitat haurà de ser 
atribuïda a aquells pares que hagin compartit la cura, l’assis-
tència i l’educació envers els fills comuns abans de la ruptura 
convivencial, o bé aquells pares que d’una manera raonada i 
justificada puguin arribar a compartir aquesta cura diària del 
menor tot i no haver-ho fet abans.

Així doncs, es busca que ambdós progenitors compartei-
xin de manera efectiva i responsable un rol, sense que es 
doni una superioritat jeràrquica d’un sobre l’altre. Al mateix 
temps, s’aposta per la igualtat de drets i oportunitats de la 
dona, que a poc a poc deixa de ser l’única responsable de la 
cura dels fills. Per tant, amb la coparentalitat no es tracta de 
reconèixer drets als pares, sinó de respectar que el menor té 
dret a conviure, ser educat i cuidat per ambdós progenitors.

Per tant, entenc que les legislacions difícilment poden esta-
blir un model únic de guarda, atès que les circumstàncies 
especials de cada cas en concret han de ser curosament 
estudiades. Ara bé, si atenem l’increment de la ruptura de 
parelles, crec que urgeix la regulació de millors sistemes de 
distribució de la guarda, més enllà d’establir que el menor si-
gui custodiat per un dels progenitors, i que únicament tingui 
contacte amb l’altre progenitor alguns caps de setmana, no 
tant per la possible discriminació d’un progenitor vers l’altre, 
sinó per la discriminació envers del mateix menor.

Josep Prat Riuró
Col·legiat núm. 2.340 de l’ICAG
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Seleccionem els millors tuits que opinin sobre aquesta revista, 
proposin articles o seccions d’interès i comparteixin els millors 
plans d’aquest estiu!

Seguiu-nos!

http://facebook.com/joves.advocatsdegirona 

jovesadvocatsgirona@gmail.com

@JagGirona

I recordeu que teniu a la vostra disposició la nostra bústia per tal 
d’expressar qualsevol opinió, experiència i/o anècdota relaciona-
da amb el món jurídic! Animeu-vos a participar!

@JovesAdvocats - 16/03/13
IX Congrés JAC 05-07/07/2013 a Palamós: L’ADVOCACIA JOVE CA-
TALANA DAVANT ELS NOUS CANVIS NORMATIUS.

@JagGirona - 12/04/13
Moltes felicitats tant als nous col.legues col·legiats com als com-
panys que han exercit professionalment durant 25 anys i segueixen 
fent-ho! 

@JagGirona - 12/04/13
‘Gravitació’, aquest és el títol de la fotografia guanyadora. 
L’autor, en Josep Prat Riuró. 

@JagGirona - 12/04/13
La guanyadora del Concurs de Narrativa Curta Sònia Ors i Vila 2013 
ha estat per la companya Mónica Martínez León amb el relat ‘Cel 
Quadrat’. 

Com ja és habitual, es va jugar al camp d’esports de la UE La Salle 
de Fornells, el partit de futbol d’Advocats, integrat per membres col-
legiats de l’ICAG i gent relacionada amb el món de l’administració de 
justícia de Girona (fiscals, funcionaris, secretaris, etc...).

En l’edició d’aquest any es varen jugar tres partits de futbol 7, en 
un torneig en forma de lligueta formada per quatre equips. Dos dels 
equips foren convidats per disputar el torneig: els Blacks FC i els 
Serial Fuckers, capitanejats per Sergio Noguero i Rafael Rodríguez 
respectivament, i integrats ambdós per companys advocats. Els 
altres dos equips, els quals varen tenir l’honor de vestir (i suar) la 
samarreta de l’ICAG foren fets instants abans de començar el tor-
neig, i en destaca l’aportació de varis dels seus jugadors i jugadores, 
especialment les companyes Cristina i Dolors.

També es va comptar amb la col·laboració del jutge d’instrucció núm. 
2 de Girona, l’Il·ltre. Sr. Manuel Marcello i el company advocat Samu-
el García-Quintas, que varen arbitrar els partits que es varen jugar.

Un any més, l’Il·ltre. Degà del Col·legi d’Advocats de Girona va animar 
tots els jugadors i jugadores participants, i va entregar la copa Banc 
Sabadell Atlántico a l’equip campió: els Blacks, FC. La jornada va aca-
bar amb un sopar amb els companys i companyes que participaren 
en l’esdeveniment esportiu.

Pau Vila i Rutllant
Col·legiat núm. 2468 de l’ICAG

El dia 10 d’abril de 2013, de 15 h a 19 h, per tercer any consecutiu es 
va jugar el campionat de pàdel jurídic, aquesta vegada a les instal-
lacions del Pàdel Indoor de l’Avellaneda de Girona. L’edició d’en-
guany ha estat la més nombrosa de totes, ja que es varen comptar 
fins a 42 inscripcions individuals tant a nivell femení com masculí. 

La característica d’aquest campionat és que es dirigeix només a 
operadors jurídics (jutges/esses, advocats/des, procuradors/es, 
secretaris/es, fiscals, funcionaris/es, pèrits, etc.) i que la inscrip-
ció al campionat és individual, no amb parella. Totes les parelles 
són sortejades el mateix dia del torneig, i es van sortejant partit a 
partit fins a la fi del torneig.

Aquest any, en categoria femenina les campiones foren les compa-
nyes Anna Alcalà i Sílvia Ramos, que es varen imposar a la final a 

les també advocades Esther Paredes i Mireia Pimàs. En la fase de 
consolació, Rosanna Llavari i Marta Fuentes varen guanyar a Eva 
Rivera i Ariadna Bosch (totes elles advocades). Destacar en aques-
ta categoria que la campiona de la Copa Banc Sabadell Atlántico (i 
de la classe de pàdel gratuïta) fou la companya Marta Valls.

En el campionat masculí, els companys Albert Abos i Luis Garcia 
varen imposar-se als fiscals Jerónimo Gómez i Miguel Ros. En la 
fase de consolació, els guanyadors foren Lluís Sant i Marc Ferrer, 
que derrotaren a la final a Sergio Noguero (advocat) i a l’Il·ltre. Sr. 
Domingo Sánchez (jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Giro-
na). La Copa Banc Sabadell Atlántico i la classe de pàdel foren pel 
company Rafa Rodríguez.

Per últim, volem agrair a tots els participants el fair play demos-
trat al llarg de tot el torneig, a tots els espònsors i col·laboradors 
la seva aportació, a tots els membres de la Junta dels Joves Advo-
cats de Girona (JAG) i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, 
encapçalats pel degà, la seva aportació, ja que sense ells i sense 
vosaltres, la celebració d’aquest torneig no seria possible.

Pau Vila i Rutllant
Col·legiat núm. 2.468 de l’ICAG

El JAG 2.0

Futbol Jurídic

3er campionat de pàdel jurídic
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El passat mes de març una representació de la Junta Directiva del JAG vam assistir a la reunió de l’associació Joves Advocats 
de Catalunya, convocada a Tarragona.

Un any més, des de l’Agrupació Joves Advocats de Girona hem col·laborat amb l’ICAG en el programa d’actes organitzats en 
motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.

Volem expressar el nostre agraïment als participants i patrocinadors del III Campionat de Pàdel Jurídic, ja que aquest any 
hem comptat amb més jugadors i premis que mai. Esperem que passéssiu una bona tarda. Volem aprofitar aquestes línies 

per agrair molt especialment al company Pau Vila la feina feta en l’organització del torneig. Gràcies, Pau!

Com ja és tradició, hem convocat el Premi de Narrativa Curta Sònia Ors i Vila; enguany el guardó ha sigut per la companya 
Mónica Martínez León pel relat Cel Quadrat, que podreu llegir a les pàgines d’aquesta revista. També hem convocat el Pre-

mi de Fotografia; el premiat aquest any ha sigut el company Josep Prat Riuró per la fotografia Gravitació, i que és la portada 
d’aquesta edició.

En matèria de formació, estem organitzant les II Jornades de Pràctica Processal Civil, esperem en breu poder-vos enviar més 
informació al respecte.

I com ja hem anat anunciant, estem organitzant, juntament amb el JAC, el Congrés de Joves Advocats de Catalunya pel proper 
mes de juliol, que se celebrarà a la vila de Palamós. Comptem amb la vostra assistència!

Joves activitats

CLIMENT  - Josep M. Fonalleras
Josep M. Fonalleras després de 8 anys de no pu-
blicar cap llibre, ara ens presenta una extraordinària 
història sobre la relació d’uns amics que han de re-
cuperar els escrits d’un company escriptor que ha 
mort durant una estada a Roma. En una calaixera, 
l’amic escriptor, hi ha deixat tot d’escrits que hauran 
de reconstruir. Ha valgut la pena esperar tots aques-
ta anys per poder gaudir d’aquesta novel·la. 

EL GUARDIÀ INVISIBLE de Dolores Redondo
La revelació de la temporada, Dolores Redondo 
(Sant Sebastià 1969), ens explica en aquest thriller, 
una història intrigant amb una sèrie d’assassinats a 
noies joves en un poble al nord de Pamplona, a Eli-
zondo. Una inspectora que viu a Pamplona i que va 
néixer a Elizondo, haurà d’investigar i descobrir qui 
és l’assassí en sèrie. La versió original és en castellà 
i està editada per Destino.

QUAN ARRIBI EL PIRATA I SE M’EMPORTI 
de Lluís-Anton Baulenas
Lluís- Anton Baulenas torna a treure una nova histò-
ria després d’un temps apartat i que l’ha dedicat bà-
sicament a la traducció i, sobretot, a escriure aques-
ta història que us recomanem. L’acció passa durant 
uns cent anys. Dues històries de dos personatges 
que en un moment de les seves vides es troben i un 

d’ells ha de portar a terme un encàrrec que li demana 
el personatge, l’ogre, que és l’eix de tota aquesta his-
tòria que t’atrapa des de el començament.

PEDIORISME SOTA SOSPITA 
de Narcís-Jordi Aragó
Narcís-Jordi Aragó, advocat, periodista i un perso-
natge importantíssim dins la història dels darrers 
anys de Girona i Catalunya. En aquest llibre ha fet 
memòria dels anys en que va ser director de la Re-
vista Presència, del 1967 al 1979. Important docu-
ment per entendre l’evolució del periodisme. Reco-
manada la seva lectura per entendre moltes coses 
del nostre país i el seu comportament.

PERDUDA - Gillian Flynn
Nascuda a Kansas City , l’autora ha estat periodista 
i crítica de televisió i cinema. Perduda és la seva ter-
cera novel·la i ha tingut molt bona acceptació arreu 
i ha estat traduïda  a diversos idiomes. També hi ha 
una versió en castellà.
Història d’un matrimoni que esta celebrant feliçment 
el seu cinquè aniversari de casament, però la cosa és 
complica i durant les més de 500 pàgines el lectora 
anirà de bòlid amb els imprevistos que els hi passen 
en els protagonistes.

novetats literàries

Llibreria 22, carrer Hortes 22, 17001 Girona · Tel. 972212395 
a/ e llibreria22@llibreria22.net  ·  www.llibreria22.net

L’AROMA DEL PARLAMENT d’Elisabet Rafart i Corominas / ebookation
 
La trama es desenvolupa al voltant d’un polític corrupte que ronda pels passadissos del Parlament, i de com la seva obsessió 
malaltissa cap al seu principal opositor, un lletrat d’expedient immaculat, el porta fins a les darreres conseqüències: fins a 
trair el llegat del seu pare republicà. Els diferents personatges de la novel·la es mouen per escenaris de Catalunya, de Ripoll 
a Begur, del Liceu al monestir mil·lenari, en intenses escenes d’intriga i crims polítics.
http://www.ebookation.com/ca/ebooks/laroma-del-parlament-d-elisabeth-rafart/

Des del JAG us recomanem la novel·la de la companya advocada Elisabeth Rafart
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novetats
discogràfiques

DAVID BOWIE - THE NEXT DAY
El dimarts 8 de gener de 2013, el món 
sencer es va despertar amb la notícia que 
DAVID BOWIE anunciava la publicació del 
seu nou single “Where Are We Now?”, 
com a avançament del seu nou àlbum (el 
30 e. disc enregistrat en estudi) titulat 
The Next Day. Gran notícia d’una icona 
musical que amb aquest disc trenca un 
silenci de deu anys i per als fans incondi-
cionals, que ja pensaven que no tornarien 
a escoltar res nou del Duc Blanc.

RAIMON - RAIMON 50
El 30 de novembre de 2012, RAIMON va 
fer un gran concert en un atapeït Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. Havien 
passat 50 anys des del debut del cantant  
i compositor de Xàtiva a aquesta  ciutat. 
Ara es publica Raimon 50, un doble CD 
amb el concert del Liceu, que celebra el 
50è aniversari  d’aquella primera apa-
rició de l’autor d’“Al Vent” a Barcelona. 
En aquest concert RAIMON va oferir  un 
repàs  exhaustiu a la seva  obra, enca-
denant  més de 40 cançons i barrejant 
aquests  clàssics convertits  en himnes 
amb  temes molt més recents, acompa-
nyat de dues guitarres, contrabaix, clari-
net i clarinet baix. 

THE STROKES - COMEDOWN M ACHINE              
THE STROKES  van anunciar aquest any 
la publicació del seu cinquè disc d’estudi 
“Comedown Machine”. THE STROKES 
està format  per Julián Casablancas (veu), 
Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond 
Jr. (guitarra), Nikolai Fraiture (baix) i Fa-
brizio Moretti (bateria). El grup té quatre 
àlbums  d’estudi i ja han venut més de 5 
milions de còpies a tot el món. La seva 
intenció es fer d’aquest nou disc un gran 
èxit i demostrar que el grup ha evolucio-
nat cap a un so més madur, sense  deixar 
de banda els seus rifs de guitarra i les se-
ves  melodies mes característiques.

FANGORIA-CUATRICROMÍA
“Cuatricromía”, l’onzè àlbum d’estudi 
de Fangoria, està composat  per quatre 
ep’s. Cada un d’ells es regeix  per un dels 
colors que formen la quadricromia, i per  
tant, cada un d’aquests colors representa 
un dels quatre pilars estilístics sobre els 
quals es recolza l’obra d’Alaska i Nacho 
Canut. Per això cada un d’aquests discos  
compta amb la participació d’un produc-
tor diferent, que la banda considera re-
llevant en cada una de les seves facetes.

DEPECHE MODE 
DELTA MACHINE
DEPECHE MODE publica a tot el món 
el seu 13è àlbum d’estudi. El disc es va 
enregistrar l’any passat a Santa Bàrba-
ra (Califòrnia) y Nova York, produït per 
Ben Hillier i mesclat per Flood. Després 
del llançament  de l’àlbum, “DEPECHE 
MODE” iniciarà una gira europea per 
estadis que començarà el 7 de maig al 
Hayarkon Park de Tel Aviv. Seran 34 con-
certs a 25 països d’Europa, entre ells el 
de l’ 11 de juliol al BBK Live Festival de 
Bilbao, Rock Werchter Festival, a Bèlgica 
i Optimus Alive Festival, a Portugal. DE-
PECHE MODE també  actuarà a l’Estadi 
Olímpic de Roma, a   l’State de France, de 
París i al Locomotive Stadium, de Mos-
cou, abans de tancar la gira el 29 de juliol 
a Minsk (Bielorrússia). Després, la banda 
començarà la seva gira americana, que 
s’anunciarà pròximament. 

DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES
DE TI SIN MÍ - DE MÍ SIN TI
Delafé y Las Flores Azules, o el que és 
el mateix, Oscar D’Aniello, Dani Acedo i 
Helena Miquel publiquen el seu nou disc, 
el segon juntament amb Dani Acedo i el 
quart des dels inicis com a Facto Delafé y 
Las Flores Azules.
Es  tracta  d’un disc doble que consta 
de 11+11 cançons; les 11 del primer disc 
comparteixen lletra i enumeració amb les 
11 del segon, però la música, la cadència 
i el ritme són diferents. Això les conver-
teix en 22 cançons independents amb la 
finalitat  d’experimentar sobre com la in-
tenció, la atmosfera i el to influeixen en 
la manera com l’oient rep i interpreta un              
mateix missatge.

SERGIO DALMA - T’ESTIMO
Després de Via Dalma i Via Dalma II, la 
casa Universal edita un recull de 13 can-
çons seves en català,algunes que van ser 
editades dintre dels seus àlbums i d’al-
tres que estaven enregistrades però no 
editades. Hi destaca la cançó “Em dónes 
força”, amb l’Escolania de Montserrat, 
cançó que es va presentar a l’última MA-
RATÓ de TV3, i la cançó “No et deixis”, a 
duo amb Mónica Green .

www.discoscoll-girona.com
C/ Argenteria, 13 - Tel. 972 204 118

Pl. Marquès de Camps,15. - Tel. 972 210 485



El banc de les millors empreses. I el teu.
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva quota de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus rebuts la targeta de crèdit i de dèbit. oficines al teu servei.
d’administració i domèstics principals, fins a un
manteniment. màxim de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió Pro requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingressos recurrents per un import igual o superior a 700 euros. Si tens entre 18 i
25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.

MANEL
ATLETES,BAIXIN DE LESCENARI
Un any després de tancar la gira amb mes 
de 100 concerts de “10 milles per veure 
una bona armadura” i de ser el desè disc 
mes venut a España el 2011, editen el seu  
tercer àlbum el dia 16 d’abril, enregistrat 
duran els mesos de febrer i març de 2013 
als estudis de CAN SONS (Barcelona). 
Conté 13 cançons noves, segueixen sent 
fidels al seu estil però fan un pas enda-
vant cap a l’evolució musical del grup.

EL PETIT DE CAL ERIL
LA FIGURA DEL BUIT
L’Eril ens emociona i ens sorprèn a parts 
iguals des d’aquella llunyana maqueta 
“Per què es grillen les patates?” (fa poc 
reeditada en vinil), passant per la pre-
sumpta innocència de “I les sargantanes 
al sol” (2009) i el misticisme de “Vol i 

dol” (2010). Després de desfer la banda 
habitual per tal de reinventar-se, ara en 
Joan Pons reprèn el camí amb “La figura 
del buit” i afegeix més quirats a un can-
çoner que ja brilla entre el millor que ha 
donat la música de casa nostra els últims 
anys.

MUMFORD & SONS - BABEL                                                                                        
Després de guanyar dos premis Grammy, 
MUMFORD & SONS es tornen a col·locar 
al número 1 de les llistes americanes. El 
seu nou treball, “Babel”, és tot un des-
cobriment. La banda anglesa Mumford 
& Sons són els guanyadors dels Brit 
Awards 2013 com a millor grup. 
Format per Marcus Mumford (veu prin-
cipal, guitarra,bateria,mandolina) Ben 
Lovett (veus, teclats, acordió, bateria), 
Winston Marshall (veus, banjo, Dobro), 
i Ted Dwane (veu, contrabaix, bateria, 
guitarra)






