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Benvolguts companys i companyes,

Conscients que la comunicació és un dels pilars fonamentals de tot col·lectiu, des 

del JAG hem apostat per crear un perfil de Twitter a fi de mantenir-vos informats so-

bre tots aquells esdeveniments jurídics, formatius, culturals i d’oci que esdevinguin 

en el si de la nostra professió. Aquesta nova eina de comunicació ens proporcionarà 

una immediatesa que la revista, per raons òbvies, no ens pot oferir.

També hem creat una nova secció a la revista titulada “Cartes al JAG”, en la qual 

pretenem que —entre companys— poguem expressar i compartir opinions, experi-

ències i anècdotes mitjançant un breu escrit que serà publicat en aquestes pàgines. 

Us animem, doncs, a participar en aquesta nova secció i fer vostra aquesta revista.

 

D’altra banda, us informo que Girona, en un sentit territorial ampli, tindrà l’honor 

d’acollir el mes de juliol del 2013 la novena edició del Congrés de Joves Advocats 

de Catalunya. Atès que el JAG serà l’encarregat de cercar els espais on es duran a 

terme les sessions del congrés, així com també haurà de trobar allotjament pels as-

sistents, us agrairem que ens pogueu donar idees i llocs on poder ubicar el congrés.

Que tingueu un bon estiu!

 

 Antoni Blanch Brugarolas

 President dels Joves Advocats de Girona

FOTOgRAFIA DE PORTADA:

Imatge guanyadora del “Concurs de Fotografia” 
Títol: “Quina crisi?”
Autor: Josep Viella i Massegú
Col·legiat número 1295 de l’ICAG



Recentment a través de la Llei 5/12 de la Generalitat de Cata-
lunya s’ha creat la nova taxa judicial per a l’accés a la Justícia, 
que entrà en vigor el passat primer de maig. Aquesta taxa no 
va ser l’única mesura d’obtenció de beneficis que es va incor-
porar, ans el contrari, a la llei també es va preveure la creació 
de la taxa turística, que a dia d’avui encara no ha entrat en 
vigor ja que se n’ha posposat la seva aplicació sine die per 
problemes de desenvolupament i aplicació, i la farmacèutica 
(l’euro per recepta) que es va començar a aplicar el passat 23 
de juny. 

Entrant en matèria, el primer que cal dir és que a l’art. 3bis 1.1 
se’ns descriu que el fet imposable de la present taxa en l’àmbit 
civil és la presentació d’un escrit de demanda de Judici Verbal, 
Judici Ordinari, Execució de Títols Extrajudicials o Judicials, 
reconvenció, sol·licitud de declaració de concurs i també la in-
terposició de qualsevol tipus de recurs d’apel·lació, cassació i 
per infracció processal. A tot això també cal afegir-hi que s’ha 
d’abonar taxa en seu contenciosa administrativa en casos 
d’interposició de demanda de procediment abreujat i recurs 
ordinari, sempre que les quanties dels plets siguin superiors 
a 3.000 €, ja que en cas contrari no caldria abonar-la. Aquí 
també cal afegir-hi que de la mateixa manera que en el àmbit 
civil, també paguen taxa els recursos. En el supòsit que no 
es pugui determinar la quantia o aquesta sigui indeterminada, 
a la llei s’especifica clarament que els procediments “(…) es 
consideren de quantia superior a 6.000 €” (Art. 3bis 1.1.1). 
També s’afegeix un altre supòsit de meritació de taxa en amb-
dós ordres i és aquell consistent en “(…) l’emissió de segona 
certificació i testimoniatge de sentències i altres documents 
que consten en els expedients judicials” (Art. 3bis 1.1.2) amb 
unes exempcions que després esmentarem.

Un cop clar el fet imposable cal remarcar una de les diferèn-
cies més importants amb la taxa judicial espanyola (el cone-
gut model 696) i que en gran mesura ha sigut el fet que ha 
fet posar el crit al cel a tots els professionals de la justícia, 
en concret a advocats i procuradors: el subjecte passiu de 
la taxa. A diferència del model 696, on només liquidaven 
positivament la taxa aquelles persones jurídiques amb uns 
ingressos superiors a 10.000.000 euros, la Generalitat de Ca-
talunya ha decidit que en aquest cas totes les persones, tant 
físiques com jurídiques, han d’abonar la taxa judicial. No es 
tracta d’una imposició universal ja que existeixen una sèrie de 
supòsits tancats o numerus clausus  d’exempcions objectives 
(Art. 3bis 1.3-.): 

a) Interposició demanda i posteriors recursos en àmbit de fa-
mília, successions i estat civil de les persones.

b) Interposició demanda de judici ordinari arran d’oposició del 
deutor en casos de procediment monitori i procés monitori 

europeu sempre que en aquests plets ja s’hagués liquidat 
la taxa.

c) Interposició de recursos contenciosos administratius i re-
cursos posteriors en matèria de personal, protecció de drets 
fonamentals de la persona i actuació de l’administració 
electoral. També s’inclou la impugnació directa de disposi-
cions de caràcter general.

d) Interposició de demandes de Judici Verbal, Monitori, Can-
viari, Execució de títols judicials inferiors a 6.000 euros i 
demandes d’execució de títols no judicials inferiors a 3.000 
euros. Aquí cal fer una apreciació, ja que es va suscitar el 
dubte de si s’havia de sumar el principal més els interessos 
i costes per saber si s’havia d’aplicar la taxa. Doncs bé, la 
Generalitat de Catalunya ha decidit que només s’ha de tenir 
el compte el principal reclamat.

e) Interposició de Procediment Abreujat i Recurs Ordinari 
en àmbit contenciós administratiu de quanties inferiors a 
3.000 euros.

I subjectives (Art. 3bis 1.3.2):
a) Persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret 

a l’assistència jurídica gratuïta.
b) Les entitats totalment exemptes de l’impost de societats. 

En aquest cas s’hauria de fer una apreciació ja que si bé 
en principi semblaria que qualsevol empresa que litigués 
a Catalunya i tingués la seva seu fora de l’Estat espanyol 
no hauria de pagar la taxa, en realitat i a arran d’una con-
sulta amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, 
aquestes societats haurien de liquidar la taxa ja que aquesta 
exempció seria únicament per a les comunitats autònomes, 
ajuntaments i altres ens d’aquest àmbit.

En cas de pluralitat d’actors, en un primer moment va existir 
una greu problemàtica ja que es va indicar que cadascun dels 
subjectes passius que interposaven la demanda o el recurs 
havien de liquidar una taxa. És a dir, que si fossin 7 perso-
nes les que interposessin una demanda s’haurien de liquidar 
7 taxes diferents. Aquesta regla s’ha flexibilitzat i actualment 
la pluralitat de demandants no sempre determina que tots ha-
gin de liquidar i realitzar el pagament de la taxa. Si tots estan 
exercint una única —i la mateixa— acció processal, només es 
produirà l’acreditació d’una única taxa, si bé tots ells, subjec-
tes passius de la taxa, queden obligats de forma solidària pel 
total d’aquesta davant l’administració, d’acord amb l’art. 35.6 
de la Llei general tributària. Si, per contra, ens trobem davant 
d’un supòsit d’acumulació subjectiva d’accions, on la decisió 
de la sentència reculli tants pronunciaments singularitzats 
com actors que intervenen, cada demandant haurà de liquidar 
i ingressar l’import total de la taxa.  

Un cop delimitats tant el fet imposable com els subjectes pas-
sius, cal parlar de la quota que s’ha d’abonar, que dependrà del 4
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tipus de procediment i que anirà dels 60 € als 120 €. Per tal que 
quedi més clar, adjunto un quadre explicatiu: 

1) Ordre Civil: 

Tipus Procediment Quantia

Verbal o Monitori superior a 3.000 € 60 €

Ordinari 120 €

Canviari superior a 3.000 € 90 €

Execució títols extrajudicials superior 
a 3.000 € i títols judicials superior 
a 6.000 € 120 €

Concursal 120 €

Recursos apel·lació, cassació 
i infracció processal

120 €

2) Ordre Contenciós Administratiu:

Tipus Procediment Quantia

Procediment Abreujat superior a 3.000 € 90 €

Recurs Ordinari superior a 3.000 € 120 €

Recursos apel·lació, cassació 
i infracció processal

120 €

També s’ha afegit un pagament d’una taxa de 10 € en els su-
pòsits d’emissió de segones certificacions i obtenció de testi-
monis de sentències o de qualsevol document inclòs en els ex-
pedients judicials. Aquesta liquidació es portarà a terme amb 
un model diferent i molt més breu. En aquest cas s’apliquen 
les mateixes exempcions subjectives que a la taxa general i se 
n’afegeix també una d’objectiva: la que fa referència als temes 
de família.

Pel  que fa referència al pagament i autoliquidació de la taxa, 
des d’un bon principi se’ns ha imposat als professionals treba-
llar a través d’una sola entitat bancària, en aquest cas Caixa-
Bank (antigament La Caixa), si bé hi ha la ferma intenció per 
part del Departament de Justícia que d’aquí uns 6-7 mesos 
aquesta taxa es podrà liquidar a través de qualsevol entitat 
bancària. En aquests moments només es pot pagar a través de 
targeta de crèdit (ja sigui de CaixaBank o d’una altra entitat) i 
no existeix la possibilitat de fer l’abonament de forma personal 
a través de la finestreta del banc, cosa que ha enutjat molts 
professionals del ram. Com hem dit abans, es disposa de dues 
formes de pagament: 

A) Clicant al link de pagament on line que surt a la segona 
pàgina de la taxa.

B) Anant al Servicaixa i passant el codi de barres de la taxa 
pel lector.

L‘abonament d’aquesta taxa es pot fer tant en el moment de 
presentar la demanda (llavors s’hi haurà d’adjuntar) com en 
el termini de 10 dies des de la seva presentació. En aquest 
cas, fa poques setmanes que s’ha incorporat al model de la 
taxa l’apartat anomenat “liquidació complementaria”, també 

anomenat liquidació per subsanació, on s’ha d’incorporar el 
NIG (número d’identificació general de l’expedient, que s’obté 
a través d’una consulta amb el Secretari del Jutjat on ha anat 
a parar la demanda) i la data de presentació de la demanda. Al 
contrari del que succeeix si s’aporta la taxa amb la presentació 
de la demanda, aquesta liquidació no s’ha d’aportar al Jutjat 
ja que serà la pròpia Generalitat de Catalunya la que creuarà 
dades i comprovarà que efectivament la taxa ha sigut abonada 
dins del termini, ja que en cas contrari s’imposarà un recàrrec 
que es notificarà directament al client per ser-ne el subjecte 
passiu i que es reclamarà per via de constrenyiment. 

Fets problemàtics

Fins ara hem pogut apreciar l’aplicació de la taxa ens els 
supòsits de manual, aquells en què no existeix cap tipus de 
dubte, però com tota llei creada ràpidament i únicament amb 
l’objectiu d’obtenir uns ingressos extres (estem parlant de com 
a mínim uns 8 milions d’euros aquest primer any d’aplicació) 
per les maldestres finances de la Generalitat de Catalunya, 
apareixen molts casos de dubtosa aplicació. Davant d’aquest 
fet la pròpia Generalitat ha creat un apartat de preguntes fre-
qüents al web www.gencat.cat on es poden apreciar alguns 
d’aquests casos. Podríem parlar, per exemple, de l’obligació 
de pagament de la taxa per part de les comunitats de propie-
taris, o en les execucions del canviaris o fins i tot en els des-
nonaments, amb l’única excepció que l’execució se sol·liciti 
en la mateixa demanda, ja que llavors no s’hauran d’abonar el 
120 € de la taxa. I continuant amb les execucions és important 
posar de manifest, com ja hem indicat anteriorment, que la 
quantia a efectes de pagament de la taxa és nomes el principal 
reclamat i, per tant, no s’han de tenir en compte les quantitats 
calculades en concepte d’interessos i costes. Si es continués 
sense veure clar si s’ha de pagar, també es posa a disposi-
ció dels professionals el teléfon 012, que derivarà la consulta 
als Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, que s’han 
compromès a contestar personalment els dubtes en terminis 
inferiors al dos dies. 

Per finalitzar, qui subscriu té el dubte fundat de si aquesta taxa 
no comporta una vulneració del dret d’un ciutadà, en aquest 
cas català, per accedir a la justícia en igualtat de condicions 
que una altra persona de l’Estat espanyol (arts. 14 i 24 de la 
Constitució Espanyola). Com és sabut estem en una situació 
de greu crisi econòmica a nivell mundial i aquestes mesures 
només serveixen per escanyar una mica més a aquells que es 
veuen obligats a accedir a la justícia per tal de recuperar allò 
que creuen seu, ja siguin diners o altres coses. O vist des d’un 
altre punt de vista: sembla que es dirigeixi la justícia només 
per tal que la puguin gaudir els rics. Per si no en tinguéssim 
prou, la Generalitat de Catalunya no ha expressat quin destí 
donarà als diners aconseguits a través de l’aplicació de la taxa 
i hom pot arribar a imaginar-se que poden utilitzar-se en altres 
àmbits diferents a la justícia, una administració que necessita 
urgentment reformes i actualitzacions. 

Ignacio A. de Quintana Tuébols
Col·legiat núm. 111 de l’ICPG  



El passat 16 de maig de 2012, la nostra apreciada compan-
ya Hilda Irene Arbonés i Lapena, va ésser guardonada amb 
el segon premi que atorga anualment la Fundación para el 
Diálogo Social, a nivell estatal, amb una dotació econòmica 
de 1.000 € pel seu treball d’investigació titulat “El paper de 
l’Administració Pública en la negociació col·lectiva laboral”.

L’entrega del premi es va dur a terme a l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i va ser entregat per l’exministre 
Sr. Jordi Sevilla Segura, a qui veiem a la fotografia junta-
ment amb la guanyadora, Hilda Irene Arbonés Lapena, i el 
president de la Fundació, el Sr. Joaquim M. Molins López-
Rodó, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Abans de l’entrega de premis es va realitzar una conferèn-
cia a càrrec dels creadors de l’estudi “Efectos de la reforma 
de 2011 sobre la estructura de la negociación colectiva en 

España”, primer premi d’aqueta convocatòria, realitzada 
pel Sr. Jesús R. Mercader, catedràtic de Dret del Treball 
de la Universidad Carlos III, de Madrid, i els professors as-
sociats Sra. Patricia Nieto i Pablo Gimeno. Posteriorment 
es va dur a terme una taula rodona titulada “La crisi i la 
negociació col·lectiva”, moderada pel Sr. José Maria Ber-
nat, amb la participació de la Sra. Maria Luz Bataller, de la 
Inspecció de Treball de Barcelona, el Sr. Luis Cano, Cap de 
Recursos Humans de l’empresa FICOSA, el Sr. José Ma-
ria Fernández Seijoo, magistrat-jutge del Jutjat Mercantil 
número 3 de Barcelona i el Sr. Francesc Melero Quevedo, 
responsable del Gabinet Jurídic de CCOO.

Després de la taula rodona, el Sr. Jordi Sevilla Segura, 
consultor, economista i exministre d’Administracions Pú-
bliques, impartí la conferència de clausura i va fer entrega, 
juntament amb el fundador de la Fundació, dels dos treballs 
premiats.

Aprofitant l’avinentesa, la comissió de la revista del JAg 
entrevista a la premiada:

Per què vas pensar en aquest tema per a realitzar un tre-
ball d’investigació?
Perquè el paper de les administracions públiques en la 
negociació col·lectiva ha anat creixent a poc a poc des de 
la promulgació de la Constitució Espanyola de 1978 i s’ha 
vist ampliat  amb l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Aquesta actuació de les administracions públiques, al meu 
parer, pot ser abordada almenys sota dues perspectives 
ben diferents: en primer lloc, com a subjectes negociadors, 
és a dir, en la seva posició d’empresari sotmesos al sistema 
laboral de la negociació col·lectiva en les relacions laborals 
que manté amb el seu personal laboral, i en un segon as-
pecte, com a administració laboral strictu sensu, això és, 
com a garant, fins a cert límit, de la regularitat i eficàcia 
dels processos negocials, amb un paper interventor en 
aquest procés negocial.

P R E M I  F U N D A C I Ó N  P A R A  E L  D I Á L O G O  S O C I A L

Hilda Irene Arbonés i Lapena
L’advocada gironina

rep el segon premi estatal pel treball d’investigació “El paper 
de l’administració pública en la negociació col·lectiva laboral” 
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La pretensió de l’estudi va ser la d’apropar des de l’òptica 
jurídica, als operadors econòmics i socials, alguns dels 
problemes més comuns en el doble rol que juguen les 
administracions públiques respecte de la negociació 
col·lectiva laboral.

Quin objectiu té la Fundación para el Diálogo Social?
La Fundación para el Diálogo Social neix amb l’objectiu de 
contribuir al debat per arribar a obtenir una societat més 
justa i pròspera en els albors (a l’inici) del segle XXI.

La Fundación vol fomentar el debat intel·lectual i la reflexió 
sobre les experiències de diàleg entre els actors socials 
que s’han desenvolupat des de 1945, tant a escala europea 
com en el diferents països i nivells, amb especial incidència 
en les experiències més recents.

El seu objectiu és compatibilitzar les aspiracions dels mo-
viments progressistes i el model d’economia social de mer-
cat, amb especial incidència en el procés de diàleg entre 
empresaris i treballadors.

Quin era el tema objecte d’investigació i posterior adju-
dicació de premis?
Aquest any ha estat la reforma de la negociació col·lectiva 
ja que ha ocupat un lloc important en el diàleg social del da-
rrers anys. La seva necessària reforma a Espanya ha estat 
recomanada des de diversos fòrums internacionals, com 
la Comissió Europea, la OCDE, organitzacions sindicals i 
empresarials que s’han manifestat al respecte.

Des de 1980, a Espanya la negociació col·lectiva s’ha cen-
trat fonamentalment en la negociació de salaris i temps de 
treball, per la qual cosa ha estat qualificada de tipus tari-
fària. Solament a partir de la reforma de 1994 s’han intro-
duït gradualment nous continguts, com la flexibilització del 

temps de treball, la conciliació de la vida laboral i familiar i 
les polítiques d’igualtat de tracte, entre d’altres clàusules.

Els estudis i treballs presentats havien de tenir com a re-
ferència les principals reformes produïdes en el països del 
nostre entorn, així com les propostes per Espanya; podent 
tenir diferents enfocaments disciplinaris: sota l’àmbit del 
dret, l’economia, la sociologia, la ciència política i la psi-
cologia social.

Com valores la situació de crisi actual davant de la nego-
ciació col·lectiva?
Certament no sembla que siguin bons temps per a la nego-
ciació col·lectiva. Des d’alguns sectors liberals, ben acollits 
pel legislador, culpabilitzen  la negociació col·lectiva  d’una 
certa “inflexibilitat”, per adaptar-se a la situació de crisi, 
quan les dades objectives generals demostren precisament 
el contrari.

Hem de recordar que la negociació col·lectiva deriva direc-
tament de la Constitució Espanyola, que a més a més ga-
ranteix l’eficàcia vinculant del convenis col·lectius, i que el 
seu desenvolupament encertat serà l’instrument essencial 
per a sortir de la crisi i recuperar el camí del creixement.

Et sens satisfeta amb aquest premi?
Ha estat tot un honor per a mi haver estat premiada davant 
d’un jurat de tant de prestigi i qualitat alhora que competia 
amb treballs de prestigiosos juristes consagrats i dedicats 
a aquest aspecte. Sóc conscient de les meves limitacions,  
però aquest premi també em dóna molta força per a seguir 
treballant, estudiant i millorant per intentar-ho de nou en 
futures edicions.

La comissió del JAg
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Vostè va estudiar Dret a Barcelona?
Sí, vaig ser de la primera promoció 
d’advocats de la postguerra, el juny 
de l’any 1940. Vam començar els 
estudis abans de l’any 1939 i, des-
prés de la interrupció per la Guerra 
Civil, es van reprendre els estudis 
que, per cert, es van fer de manera 
intensiva, acabant pràcticament mi-
tja carrera en vuit mesos.

En l’entorn de la postguerra, fina-
litzant els estudis, quines perspec-
tives tenien vostè i els seus com-
panys de promoció?
Realment l’entorn era molt dur i 
complicat. Jo vaig aprovar les opo-
sicions d’advocat a la Organización 
Sindical del Hogar a Girona, la qual 
cosa ja em va suposar gaudir d’un 
salari; també ho combinava amb la 
feina d’advocat a un despatx profes-

sional amb què col·laborava de l’advocat Ramon Xifra Rie-
ra. A Girona hi vaig estar un o dos anys fins que, després 
d’aprovar unes altres oposicions a Madrid, em van tras-
lladar a Barcelona i vaig esdevenir cap de l’Organización 
Sindical del Hogar de la província de Barcelona. Com que 
es tractava d’una organització que gestionava el que serien 
habitatges protegits, la meva feina es basava molt en el 
sector de la propietat, accés a l’habitatge, qüestions veï-
nals, construcció d’habitatges, etc.

Fins quan va dur a terme aquesta feina?
Fins que per motius familiars vaig haver de tornar a viure a 
Olot. En aquella època el meu pare i el meu germà regenta-
ven una galeria d’art als baixos d’on avui tinc el despatx, a 
la plaça del Rector, davant l’església de Sant Sebastià. L’any 
1949 va morir el meu germà; va ser llavors que el meu pare, 
que ja era molt gran, no es veia amb cor de portar el negoci 
tot sol i em va demanar que tornés a Olot a ajudar-lo, i així 
ho vaig fer. Això, és clar, va suposar demanar l’excedència 
de la feina de Barcelona i, en certa manera, em va estroncar 

la bona projecció professional que tenia a Barcelona, però 
no podia deixar el meu pare sol.

Com van ser els inicis d’advocat a Olot?
Vaig arribar a Olot combinant la gestió del negoci familiar 
amb la meva pròpia carrera com a advocat. Com pots ima-
ginar, érem ben pocs advocats a la ciutat, potser cinc o 
sis... Algun ja era vetarà i tenia molta clientela consolidada. 
Jo em vaig haver d’espavilar com vaig poder i fer-me un lloc 
bàsicament a través de gent que coneixia i amb qui poc a 
poc em vaig anar guanyant la confiança.

Com va ser l’inici al Torn d’Ofici?
Des del moment que em vaig col·legiar a Girona que ja em 
vaig inscriure al torn d’ofici; era una manera d’iniciar-se i 
tenir casos. En aquella època no hi havia moltíssim casos. 
Jo crec que, en part, era perquè la gent no tenia gaire la 
consciència de poder discutir un tema al jutjat sense haver 
de pagar l’advocat. Tinc la sensació que avui dia la gent 
coneix molt més els seus drets, i sol·licita l’assistència ju-
rídica gratuïta amb més facilitat.
Ara bé, també és cert que actualment hi ha molts més ad-
vocats inscrits que quan vaig començar, i això fa que el 
nombre de casos que et puguin designar és molt reduït. 
També ha minvat molt la retribució que es percep, especial-
ment durant els últims anys... No hi ha “fons”...

Ha canviat molt un dia de guàrdia d’avui respecte de quan 
vostè va començar?
A grans trets, és bàsicament el mateix; ara bé, com en tot, 
per l’evolució de la societat, avui dia és més formalista i els 
tràmits són més rigorosos... Potser abans no es filava tant 
prim... Com ja he dit, el volum de feina de l’administració de 
justícia crec que no era tan gran...

Creu que ha canviat molt el tracte i com es relaciona 
l’advocat dins del Jutjat?
No ha canviat gaire... Avui dia com que ha augmentat el 
volum de feina, pot ser una mica menys personal, però en 
general les relacions entre els que ens movem pels jutjats 
no és gaire diferent. Potser, tot i que segons quins casos 

Lluís Armengol Prat

E N T R E V I S T A

Advocat actiu al Torn d’Ofici més veterà de l’Estat espanyol.
col·legiat número 15 de l’IcAg

JAG

El Sr. Armengol, amb la placa distintiva 
que li va lliurar el CICAC, al seu despatx 
davant l’esglèsia de Sant Esteve d’Olot.
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pot ser més impersonal pel gran nombre de persones que 
passen pel jutjat, sí que els agents, secretaris i jutges po-
den arribar a ser més accessibles. Fa anys, per exemple, els 
jutges i secretaris eren molt distants.

I la imatge de la institució dels jutjats respecte dels 
ciutadans?
La gent quan acudeix als jutjats ho fa amb un esperit dife-
rent que el d’abans. No els fa tant de respecte ni por, perquè 
tenen consciència de defensar els seus drets. Com a defen-
sors dels seus propis drets tenen uns mitjans, possibilitats 
i facilitats que abans no es tenien.

Des de quan comença a haver-hi aquest canvi?
Des de la instauració de la democràcia. Hi ha hagut un pas 
tremendu del sistema dictatorial al sistema democràtic, hi 
ha hagut un canvi radical, en instaurar-se la democràcia, 
la gent s’ha vist assistida en els seus drets i ha pres una 
iniciativa que abans no tenia.

Quin canvi destacaria de tots els que ha viscut el món 
judicial des que vostè va començar?
El que més destacaria i, en sentit totalment positiu, és la incor-
poració de la dona a l’àmbit de la justícia. Quan vaig començar, 
trobar-te una dona al món judicial era molt excepcional.

Amb l’ajuda de les noves tecnologies i la gran 
dependència que en tenim avui dia, té més mèrit la feina 
de l’advocat fa 40 anys?
La informàtica i les bases de dades d’internet han suposat 
un canvi importantíssim, no sé què faríem avui dia sense 
tot això! Quan vaig començar els recursos eren més com-
plicats però potser la vida no era tan complicada! (riu)

La companyonia entre advocats sempre ha existit?
Si, això sempre ha existit, sempre hi ha hagut “bon rotllo”.

Què és el que més l’omple de la feina d’advocat?
Doncs la veritat és que del que més satisfet em sento és quan 
ajudo els clients a resoldre els assumptes de manera amistosa. 

Quin consell donaria als nous advocats que comencen 
a exercir?

Justament, en relació al que ja deia, els recomanaria que 
si poden resoldre un assumpte evitant el plet, s’hi llencin. 
Abans de promoure un plet esgoteu sempre al màxim les 
possibilitats d’evitar-lo.

També crec important que l’advocat porti l’assumpte cons-
cienciant el client del marge que té d’actuació per reclamar 
justícia. El fet principal es fer veure al client les possibilitats 
reals que té de defensa i saber-li explicar fins a on es pot 
arribar; crec que tenim aquesta obligació o deure moral.

Recomanaria als advocats passar pel torn d’ofici?
Sí, al torn d’ofici t’hi trobes tot tipus d’assumptes que ser-
veixen els joves advocats per adquirir experiència i, sobre-
tot, pot ser molt gratificant.

Què el fa mantenir actiu després de 68 anys al torn d’ofici? 
Recordem que avui dia es manté inscrit al partit judicial 
d’Olot. 
Sobretot, que no sabria estar plegat de mans. El dia a dia 
dels jutjats em manté actiu, i el torn d’ofici hi ajuda. A 
més, som tants inscrits al torn que no em suposa una 
feina excessiva. 

El procediment a nivell de volum d’escrits i elaboració 
d’escrits ha canviat molt?
Això a evolucionat molt, inicialment tot es feia a mà, pos-
teriorment amb màquines d’escriure i ara amb ordinadors.

Abans al torn d’ofici, com que eren menys advocats, li 
havia passat trobar-se diverses vegades el mateix client?
Sí, sí que m’hi he trobat. El delinqüent habitual surt sempre, 
sempre està en actiu.

L’advocacia li ha donat o li ha tret salut?
M’ha donat salut, tinc 94 anys, això demostra que m’ha 
donat salut. Jo tinc esperit de treball, no sé estar sense 
exercir. Estar actiu em dóna vida.

Per acabar, ens podria recomanar un llibre?
Aquí Catalunya és un lloc on hi ha molts grans autors. Els 
novel·listes de la generació actual ho fan molt bé. Seria difí-
cil quedar-me només amb un però per exemple em agradar 
molt Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
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1.- ANTECEDENTS

La Llei 3/2012 forma part del conjunt de lleis anomenades 
“Omnibus”, aprovades pel Parlament de Catalunya, i que te-
nen per finalitat agilitzar els procediments administratius i 
possibilitar un major impuls a la promoció econòmica.

Aquesta llei se centra exclusivament en matèria urbanística, 
i, per tant, a modificar diversos aspectes de la mateixa, cen-
trats, essencialment, en la modificació de figures de plane-
jament, la tramitació del planejament, amb especial èmfasi 
en el procediment d’avaluació ambiental i la tramitació dels 
instruments de planejament, tant el general com el derivat, el 
règim jurídic del sòl, els usos provisionals, l’expropiació per 
Ministeri de la Llei, legalitat urbanística i els règims transi-
toris amb especial incidència respecte a la caducitat de les 
llicències. S’ha de dir que diverses normes recullen la juris-
prudència dictada per part de la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja sigui 
per adaptar la llei a la doctrina, ja sigui per evitar-ne la seva 
consolidació posterior, especialment en allò que es refereix 
als plans especials autònoms, com es veurà posteriorment.

No caldria dir que el producte immobiliari constituïa una de 
les principals potes  de l’economia d’aquest país i de l’Estat 
espanyol, i que avui està absolutament aturada, essencial-
ment per dues raons: 
 

 1.- L’existència d’una oferta superior a la demanda, amb 
la conseqüent davallada de preus.

 2.- La inexistència de finançament del producte 
immobiliari. 

És plenament conegut, i més després dels fets del passat dia 
9 de juny, que moltes entitats bancàries van propiciar el de-
senvolupament del mercat immobiliari mitjançant el finança-
ment de les compres de sòl i d’edificacions, fet que ha com-
portat que avui es trobin amb uns actius infravalorats i, per 
tant, sense possibilitat de cobrar l’import dels préstecs (el 
valor de l’immoble és, en molts supòsits, inferior a l’import 
del capital pendent d’amortitzar). Igualment ha propiciat que 
aquestes entitats hagin procedit a adjudicar-se els immobles 
pel capital pendent d’amortitzar i, per tant, amb uns comptes 
absolutament desnaturalitzats.

Ens trobem davant d’una modificació que, sens dubte, conti-
nuarà als efectes d’intentar adequar la legislació urbanística 
als temps tan variables que ens ha tocat viure i que, a més, 
requereixen solucions àgils per permetre un adequat desen-
volupament econòmic, en el benentès que molt difícilment 
el món immobiliari en general serà igual que en els temps 
recentment passats.

2.- MODIFICACIONS DE LA LLEI D’URBANISME.

I.- INTRODUccIÓ

La Llei 2/2002, de 14 de març, va implicar la derogació del 
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el 
text refós de la Llei d’urbanisme (aquest text refós compre-
nia la legislació derivada del text refós de 1976, amb les lleis 
catalanes que s’havien desenvolupat arran del primer Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que l’art. 6 atribuïa a la Generali-
tat la competència exclusiva en aquesta matèria).

Amb posterioritat a la Llei 2/2002, s’han produït un seguit de 
modificacions, en concret les següents:

- Llei 10/2004, de 24 de desembre.
- Decret legislatiu 1/2005.
- Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre.
- Llei 26/2009, de mesures fiscal, financeres i 

administratives.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, que 

suprimeix la reserva addicional del 10% d’habitatges de 
règim concertat català.

- Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Cal indicar igualment que per part del Govern es va aprovar 
el Decret 287/2003, d’aprovació del Reglament Parcial de la 
Llei, i, posteriorment, el Decret 305/2006, que va aprovar el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Segons informacions del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, s’estan estudiant noves modificacions de la Llei 
d’urbanisme. És obvi que l’actual situació de crisi econòmi-
ca comportarà el canvi de criteris en el desenvolupament 
urbanístic, centrat fins ara en el creixement més o menys 
sostenible del producte immobiliari, cosa que comportava 
que es poguessin complir no només els estàndars propis de 
la llei, sinó també el desenvolupament dels pobles i ciutats 
mitjançant l’atorgament de convenis. Avui ens trobem da-
vant d’un nou escenari que, amb tota seguretat, comportarà 
canvis substancials.

En aquest article es procedirà a fer esment de les modifica-
cions més importants de la llei, sense ànim de consignar-
les totes.

II.- MODIFIcAcIONS RELATIVES 
 AL PLANEJAMENT URBANÍSTIc.

La Llei 3/2012 procedeix a introduir determinades prescrip-
cions amb la finalitat  d’agilitzar el procediment d’elaboració 
dels instruments de planejament, i especialment dota els 
Plans Directors Urbanístics de majors potestats. Igualment, 
possibilita que els instruments de planejament general recu-
llin les ordenacions pormenoritzades dels sectors de desen-
volupament, especialment, urbanitzables, als efectes que no 
calgui la tramitació dels instruments de planejament derivat. 

T E M A  C E N T R A L

Article modificació Llei d’Urbanisme,
operada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
(dogc núm 6077 de 29.02.2012)

JAG



II.1.- En primer lloc la llei modifica l’art. 13 de la Llei d’ur-
banisme, en el sentit d’afegir que els instruments de ges-
tió urbanística no poden modificar les determinacions del 
planejament urbanístic. Es tracta d’una obvietat que no era 
necessària d’incloure a la llei, estava contemplada en l’art. 
106.2 DL 1/2010. Els instruments de planejament, siguin ge-
nerals o derivats, tenen naturalesa reglamentària i, per tant, 
de disposicions de caràcter general.

Es modifica la denominació de la Comissió d’Urbanisme de 
Catalunya, que passa a anomenar-se Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya. Es deixa pel Reglament 
la participació dels alcaldes dels ajuntaments afectats pels 
Plans Directors Urbanístics o Plans Especials autònoms.

II.2.- PLA DIRECTOR URBANÍSTIC.

La llei modifica els articles 55 i 56 de la Llei d’urbanisme: la 
finalitat és la de dotar els Plans Directors i els Plans Especi-
als de majors competències.

És important dir que a l`època del Govern anomenat “tripar-
tit” es van desenvolupar els planejaments territorials d’acord 
amb el que estableix la Llei 23/1993, de 21 de novembre. 
En concret, ens trobem amb els Plans Directors Territorials 
(Empordà, etc.), i el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines. Es tracta d’instruments d’ordenació territorial i, 
per tant, els que estableixen les directrius essencials sobres 

les quals pivotaran les competències dels plans urbanístics.
Els Plans Directors Urbanístics (PDU) són els instruments 
de planejament d’àmbit supramunicipals que encapçalen la 
jerarquia normativa dels planejaments urbanístics. Per tant, 
els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal hauran de ser 
coherents amb les  seves determinacions. Actualment ens 
trobem amb un important nombre de Plans Directors Urba-
nístics (a les comarques de Girona s’han promogut i aprovat 
Plans Directors Urbanístics a la majoria de comarques i als 
sistemes urbans de Girona i Figueres,  a més dels que fan 
referència al sistema costaner)

La Llei 3/2012 procedeix a dotar de majors potestats els 
Plans Directors Urbanístics, i concretament, les de classifi-
car i qualificar sòl i, per tant, ser directament aplicables sen-
se la necessitat d’adaptació del planejament general i derivat 
a les seves determinacions.

Aquesta possibilitat de classificar sòl estava contemplada a 
l’art. 63.2 del reglament de la Llei d’urbanisme, però no de 
forma específica en el modificat art. 56. Ara bé, la doctrina 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en interpre-
tació de les determinacions, per exemple, del Pla Director 
Urbanístic del Sistema Costaner referit al sòl urbanitzable 
sense Pla Parcial aprovat, contemplava aquesta possibilitat.

En concret, la sentència 520 del TSJC, Secció Tercera de 29 
de maig de 2009, declara:

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
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“… conforme al ya citado art. 55 de la Llei 2/2002 los pla-
nes directores urbanísticos integran el planeamiento urba-
nístico general y que el art. 56 señala que les corresponde 
no sólo establecer directrices y medidas de protección, 
concretar las grandes infraestructuras y programar políti-
cas  supramunicipales de suelo y vivienda, sino también 
establecer determinaciones sbre el desarrollo urbanístico 
sostenible, la movilidad d elas personas y mercancias y el 
transporte público, y esas determinaciones conllevan la 
posibilidad de clasificar suelo...”

Per tant, a partir de la modificació, els PDU podran:

1.- Delimitar i ordenar sectors d’interès supramunicipal per a 
l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància soci-
al o econòmica o de característiques singulars.

 D’acord amb el nou apartat 6 de la modificació, aquests 
sectors delimitats als PDU poden ser objecte d’execució 
directa.

2.- Classificar sòl urbanitzable delimitat o alterar les deter-
minacions d’aquests sectors o dels del sòl urbà consolidat 
que estiguin establerts en els instruments de planejament 
general. 

3.- Poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i 
la documentació propis d’un pla urbanístic derivat i també 
poden incorporar la concreció de traçat i les característi-
ques de les obres d’urbanització amb el nivell i la docu-
mentació propis d’un projecte d’urbanització.

4.- Incrementar el percentatge d’aprofitament objecte de 
cessió fins al 15%, amb la possibilitat que el producte de 
l’alineació d’aquest aprofitament es pugui destinar total-
ment o parcialment a la construcció dels equipaments 
previstos.

Aquestes determinacions, i a efectes de coherència, tenen el 
seu reflex en les modificacions dels articles 31 i 33, que re-
cullen les esmentades facultats dels PDU, és a dir, classificar 
sòl urbanitzable delimitat i alterar els sectors d’aquest tipus 
de sòl i de sòl urbà no consolidat.

Igualment es contemplen aquestes facultats de classificació 
i execució immediata amb la modificació de l’apartat 3 de 
l’art. 63 (supòsits de normes dictades en el cas de suspensió 
de la vigència del POUM).

II.3.- PLANS ESPECIALS I PLANS ESPECIALS AUTÒNOMS.

La llei acaba de concretar una regulació d’aquests plans 
especials, que s’havia introduït, essencialment, en la Llei 
26/2009.

La modificació continua contemplant dos tipus de Plans Es-
pecials:

1.- Els que es regulen a l’art. 67. Poden ser plans especials 
previstos o no en el planejament territorial o urbanístic.

2.- Plans Especials Autònoms

Cal recordar que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
va concretar un cos de doctrina que, en síntesis, indicava 
que no era possible regular la instal·lació d’equipaments o 

sistemes generals municipals o supramunicipals en sòl no 
urbanitzable, sense que l’equipament estigués prèviament 
previst en l’instrument de planejament general.

En aquest sentit, i a títol d’exemple, la sentència de la Secció 
Tercera del TSJC núm. 336 de 3 de maig de 2011, relativa 
al centre Penitenciari de Figueres, anul·la el Pla Especial en 
base al raonament que “los planes especiales en forma algu-
na pueden sustituir en ningún caso al Plan de Ordenación Ur-
banístico Municipalen su función de ordenación integral del 
territorio, a que han de ser compatibles con el planeamiento 
urbanístico municipal, y a que no entren en contradicción 
con el planeamiento urbanístico general.”

Hem de tenir en compte, igualment, que la mateixa sala, en 
sentència núm. 562, de 29 de juny de 2010, es refereix al fet 
que sense perjudici de la modificació substancial de l’art. 67 
de la Llei d’urbanisme operada per la Llei 26/2009, de 23 
de desembre, “todo conduce a pensar que els principio de 
jerarquia normativa sigue teniendo una trascendencia inne-
gable en la medida que con manifiesta reiteración, así en su 
artículo 67 se apunta, entre otros supuestos, a que los planes 
espeiales en forma alguna pueden sustituir en ningún caso al 
Pla de Ordenación Urbanística Municipal en su función de or-
denación integral del territorio, a que han de ser compatibles 
con el planeamiento urbanístico municipal, y a que no entren 
en contradicción con el planeamiento urbanístico general.”

El nou article 67 defineix les finalitats dels plans especials, 
entre les quals hi ha el desenvolupament d’actuacions o fi-
nalitats no previstes expressament en el planejament terri-
torial o urbanístic, i en poden concretar l’ús de l’equipament 
i la seva titularitat pública o privada. En aquest cas, l’úni-
ca exigència que contempla el nou text és la que no poden 
alterar la classificació del sòl ni els elements fonamentals 
de l’estructura general. En canvi, sí que poden alterar altres 
determinacions del planejament urbanístic general i establir 
les limitacions d’ús que siguin necessàries per a assolir les 
finalitats que els justifica.

Igualment contempla, entre les seves finalitats, les que pre-
veu la modificació de l’art. 47, referit al sòl no urbanitzable, 
com és, per exemple, l’aparcament de caravanes, autocara-
vanes i remolcs.

Per la seva banda, la modificació dels articles 68 i 69 contempla 
els Plans Especials Autònoms, que poden tenir per finalitat:

- Implantar en el territori infraestructures no previstes en el 
planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes 
urbanístics de comunicacions o d’equipament comunitari, 
de caràcter general o local, tret que la legislació sectorial 
aplicable a aquestes infraestructures reguli instruments 
específics per a executar-les vinculants per al planejament 
urbanístic.

- A més de les facultats previstes a l’art. 67.3, poden qua-
lificar el sòl necessari per a la implantació de la infraes-
tructura com a sistema urbanístic, de caràcter general o 
local, sense possibilitat, però, d’alterar la qualificació del 
sòl reservat per aquest planejament per a sistemes urba-
nístics generals.

Es pot observar com a l’art. 67, els Plans especials no pre-
vistos no poden alterar-ne la classificació, però sí les altres 
determinacions. En la nova redacció de l’art. 68 es diu ex-
pressament que poden alterar-ne la qualificació, facultat que 
entenc que també està prevista per als plans especials a què 
es refereix l’art. 67.3.

T E M A  C E N T R A LJAG
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- Han de qualificar com a sistema urbanístic, general o local, 
els terrenys vinculats a la infraestructura que ordenen i han 
d’establir  les altres determinacions necessàries per a llur 
funcionament.

En definitiva, amb aquesta modificació, la Llei d’urbanis-
me introdueix aquestes noves potestats que, com es pot 
apreciar, ha tingut en compte la doctrina jurisprudencial de 
la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. En tot cas, ja es veurà, en base 
a una interpretació integral de l’ordenament jurídic, quina 
doctrina emetrà la Sala en interpretació del nou redactat 
d’aquestes preceptes.

II.4.- PLANS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.

Es modifiquen els arts. 57 i 58, als efectes d’introduir la re-
gulació dels Plans Especials, essencialment els autònoms, i 
la possibilitat de desenvolupar sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense necessitat de tramitar el planejament derivat 
(Pla Parcial).

Les modificacions se centren, doncs, en els següents punts:

1.- La definició de l’estructura general del territori no impe-
deix la promoció dels Plans Especials Autònoms. 

2.- Es manté la reserva de qualificació de sòl per a la cons-
trucció d’habitatges de protecció pública (com a mínim el 
30% del sostre que es qualifiqui com a ús residencial de 
nova implantació). 

No es contempla la reserva d’habitatges en el règim de con-
certat català, suprimit en virtut de la Llei 7/2011.

3,- La novetat més important la trobem en el fet que hi ha 
municipis que queden exempts de contemplar aquestes 
reserves. En concret:

a) Els que per llur escassa complexitat urbanística només 
distingeixen entre sòl urbà i (sòl) no urbanitzable.

b) Els municipis de menys de 5.000 habitants, que no 
siguin capitals de comarca, i que compleixen els se-
güents requisits: 

- Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, 
la dinàmica d’atorgament de llicències  ha estat inferior a 
cinc habitatges per cada mil habitants i any.

- Si el pla no permet més de dos cents habitatges de nova im-
plantació per al conjunt dels àmbits d’actuació urbanística 
en sòl urbà no consolidat i en sòl no urbanitzable.

A part d’aquesta exempció, la nova redacció de l’art. 57.4 
estableix que no es pot considerar de nova implantació, al 
contrari del que passava amb l’anterior redacció, el sostre 
dels sectors amb planejament urbanístic derivat (tant en 
sòl urbà com urbanitzable) amb projecte de reparcel·lació 
aprovats definitivament, de conformitat amb el planeja-
ment anterior, en els quals regeixen les determinacions del 
planejament derivat aprovat.

La Disposició transitòria segona permet que els plans 
d’ordenació urbanística municipal que estiguin exempts 
de l’obligació de reserves mínimes puguin modificar-se en 
el sentit de definir els objectius del pla en matèria d’habi-
tatge per als àmbits que no tinguin aprovat definitivament 
el projecte de reparcel·lació corresponent.

4.- Suprimeix l’estàndard mínim de 20 m2 de sòl per cada 
100 m2 de sostre d’ús residencial per a espais lliures, pels 
municipis de menys de 3.000 habitants i que el planeja-
ment (POUM) només distingeixi entre sòl urbà i (sol) no 
urbanitzable.

5.- En sòl urbà no consolidat inclòs en polígons d’actuació, el 
projecte d’urbanització ha de comprendre totes les obres 
d’urbanització, i que s’ha de tramitar simultàniament amb 
el projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta. 

Aquesta tramitació conjunta ja estava contemplada en el Re-
glament de la Llei.

7.- Quant al sòl urbanitzable delimitat, es modifica l’apartat 7, 
en el sentit abans indicat que el POUM pot establir l’orde-
nació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis 
d’un pla parcial urbanístic, sense necessitat de tramitar-lo 
per a desenvolupar el sector si així ho determinen expres-
sament.

La llei estableix aquesta potestat en el cas de sectors que és 
previst de desenvolupar d’una manera immediata. 

És important tenir en compte, encara que en aquest article 
no es farà esment de forma detallada de les modificacions 
introduïdes a la llei pel que fa a les potestats de promoció i 
modificació dels instruments de planejament, que s’ha afe-
git un nou apartat 3 a l’art. 101, en el sentit que la iniciativa 
privada pot presentar propostes de modificació puntual dels 
plans d’ordenació urbanística municipal, que es podran assu-
mir expressament per part dels ajuntaments. Per tant, es re-
torna la possibilitat que estava contemplada en la Llei 2/2002 
i la iniciativa privada podrà formular aquestes modificacions. 
En tot cas, serà l’ajuntament el que l’haurà d’assumir. No es 
contempla aquesta possibilitat pel cas de revisió del planeja-
ment general, la potestat de la qual continuen ostentant els 
ajuntaments (art. 76.2).

II.5.- PUBLICITAT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

La nova redacció de l’art. 103 estableix que en l’edicte de 
publicació dels acords d’aprovació definitiva de plans adop-
tat per la Generalitat de Catalunya s’hi ha d’incloure l’enllaç 
amb el Registre de planejament urbanístic de Catalunya que 
permeti  la consulta telemàtica  de contingut dels documents 
que conformen el pla.

Entenc que aquesta prescripció, que es refereix a la publica-
ció de l’acord, no implica deixar de publicar íntegrament la 
normativa del Pla, d’acord amb el que disposa l’art. 70 de la 
Llei de bases de règim local, que obliga a la seva publicació 
íntegra. Així es manté a l’apartat 1 de l’art 106, que no ha 
estat modificat.

No cal recordar la problemàtica que es va generar quant 
a l’aplicació de l’esmentat precepte de la Llei de bases als 
acords i disposicions generals aprovades per la Generalitat 
de Catalunya, fins que finalment el Tribunal Suprem va decre-
tar-ne l’aplicació preceptiva.

II.6.- EXECUTIVITAT DEL PLANEJAMENT DERIVAT

Es deroguen els apartats 7 i 8 de l’art. 89, que indicaven que 
els plans parcials urbanístics no podien ser executius fins 
que no s’haguessin tramitat els projectes d’urbanització de 
tots els polígons. El projecte podia estar integrat en el Pla o 
en expedient separat. Per tant, els acords d’aprovació defi-
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nitiva quedaven condicionats a la tramitació dels projectes.
L’apartat 8 indicava que en el termini de 12 mesos a comptar 
des de la data d’aprovació definitiva del pla s’havia d’acredi-
tar l’estat de tramitació del projecte. Si en l’esmentat termini 
no es complia aquesta condició o el projecte no s’havia pre-
sentat, l’aprovació definitiva del pla quedava sense efecte. Si 
el projecte s’havia presentat dins de termini, la Comissió Ter-
ritorial  havia d’establir un termini de sis mesos per acreditar 
l’aprovació del projecte.

La Llei 3/2012 deroga l’apartat 4 de l’art. 106. Amb la nova 
redacció de l’apartat 3 d’aquest article, l’aprovació del pro-
jecte d’urbanització ja no constitueix una condició per a l’exe-
cutivitat de l’aprovació definitiva del Pla. L’única condició és 
la de constituir la garantia prevista en l’art. 107.3 (12% del 
valor de les obres d’urbanització) en el termini d’un any. Si no 
es constitueix, l’administració ha de requerir a les persones 
obligades al compliment (promotors del pla) per a la cons-
titució de la garantia, que si no ho fan en el termini que es 
concedeixi, l’aprovació del pla restarà sense efecte.

La llei no ha derogat l’apartat 4 de l’art. 107, però s’ha de con-
siderar com a no vigent pel fet d’haver-se derogat l’apartat 8 
de l’art. 89.

Com es pot veure, s’allarga el termini per a la constitució de 
la garantia, que passa de tres mesos a un any. En definitiva, 
es reconeix la situació econòmica actual.

III.- PROcEDIMENT D’AVALUAcIÓ AMBIENTAL DE PLANS 
I PROgRAMES.

L’avaluació ambiental de plans i programes està prevista a 
la Llei 6/2009, de 28 d’abril, i la Disposició Addicional Cin-
quena assenyala que aquesta llei es regula per la legislació 
urbanística en els aspectes relatius al contingut de l’informe 
de sostenibilitat ambiental i el seu procediment, sense per-
judici dels aspectes que assenyala la disposició. Aquesta llei 
comporta l’adaptació de la legislació catalana a les directives 
comunitàries, a part de la legislació plena o bàsica de l’Estat. 
Recordem que els arts. 3 i 9 de la llei defineixen el concepte 
de desenvolupament urbanístic sostenible.

Aquesta concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
ha estat definit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en sentència 992 de 22 de novembre de 2007, en el sen-
tit que no hi ha un model únic. La sentència diu:

“Siendo ello así bien se puede comprender que lejos de 
hallarnos ante un único modelo a estimar procedente ca-
ben diversas soluciones y modelos de sostenibilidad de 
tal suerte que evidenciado y justificado un determinado 
modelo frente a otros posibles e igualmente justifica-
dos, la problemàtica a depurar debe ser la de cuál debe 
ser el que prevalezca. Y esa determinación debe pivotar 
inexcusablemente en las técnicas de control de la dis-
crecionalidad ordenadora en ese ámbito y muy especi-
almente en materia de competencias medioambientales 
a no dudarlo en el marco del ejercicio de competencias 
urbanísticas y en su caso en el halo de intereses locales 
y autonómicos.”

Des d’aquesta perspectiva, el procés d’avaluació ambiental 
és un requisit fonamental per a la tramitació i aprovació del 
Pla i, per tant, la seva omissió comportarà la nul·litat de ple 
dret de l’acord d’aprovació definitiva. En aquest sentit cal 
destacar, per exemple, les sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya de 30 de setembre de 2011 i 27 de 

gener de 2012, que anul·len l’acord aprovatori d’un POUM per 
manca d’avaluació ambiental.

Per tant, la modificació aclareix amb jerarquia de llei el pro-
cediment ambiental, sense perjudici que es complementi en 
el Reglament quan es procedeixi a fer-ne adaptació de con-
formitat amb allò que estableix la Disposició Final Primera 
de la llei.

El procediment d’avaluació ambiental estava contemplat 
a l’art. 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i aques-
ta avaluació s’integrava en el procediment per la formulació 
dels plans. 

La Llei 3/2012, addiciona un nou art. 86 bis, en què subs-
tancialment es recull el procediment establert a l’art. 115 del 
Reglament.

En aquest nou article es recull expressament que l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar que ha de formular el pro-
motor del pla, juntament amb l’avanç del pla, s’ha de trametre 
a l’òrgan ambiental perquè emeti l‘informe de referència. En 
aquest article es consigna que la direcció general competent 
en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha d’elabo-
rar l’informe territorial i urbanístic sobre l’avanç del pla, que 
l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria ambiental 
perquè l’incorpori al document de referència.

Per tant, es deixa clar a la llei que en l’emissió del document 
de referència es tenen en compte els aspectes ambientals del 
pla, així com els territorials i urbanístics, als efectes que es 
puguin tenir en compte en l’informe de sostenibilitat ambien-
tal, que s’haurà d’exposar al públic per un termini de 45 dies. 
Un cop exhaurit el termini, l’òrgan promotor del pla haurà de 
formular la memòria ambiental que haurà de tenir en compte 
el resultat de l’exposició pública i informes de les adminis-
tracions sectorials, i que s’haurà de sotmetre a l’òrgan am-
biental, amb informe territorial i urbanístic. D’acord amb el 
Reglament, no es pot adoptar l’acord d’aprovació provisional 
del Pla sense l’acord favorable de l’òrgan ambiental a la me-
mòria ambiental.

L’article consigna, a l’apartat 2, que en el tràmit d’aprovació 
definitiva, l’òrgan competent ha de considerar el procés am-
biental i acords adoptats. En cas de discrepància, cal justifi-
car-ne els motius i les mesures adoptades.

És destacable el fet que a l’apartat 3 del precepte s’assenya-
la que si el pla contempla actuacions executables sense re-
querir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, 
i s’hagi de sotmetre al procediment de declaració d’impacte 
ambiental, l’estudi d’impacte ambiental s’ha d’incorporar al 
pla. La declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectuar abans 
de l’aprovació provisional del Pla o de l’aprovació definitiva 
de l’expedient.

En coherència amb l’anterior, la llei modifica la disposició 
transitòria divuitena, en el sentit que es continuarà aplicant 
l’art. 115 del Reglament mentre no se n’aprovi la l’adaptació.

La novetat més important que s’inclou en aquesta modifica-
ció és que la proposta de memòria ambiental s’ha de lliurar 
al departament competent en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient (avui el Departament de Territori i Sostenibilitat), i, 
en el cas de plans tramitats pels ens locals, s’ha d’emetre 
un informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del pla 
relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat 
d’interès supramunicipal, per tal que puguin ésser conside-
rats en l’acord d’aprovació subsegüent. 

T E M A  C E N T R A LJAG



Per tant, l’emissió d’aquest informe urbanístic i territorial 
facilita conèixer el criteri del departament, a qui correspon 
l’aprovació definitiva, o, en el seu cas, emetre l’informe vin-
culant en cas de l’aprovació del planejament derivat quan és 
competència local.

IV.- MODIFIcAcIONS EN EL RÈgIM URBANÍSTIc DEL SÒL.

IV.I.- COMPATIBILITAT ENTRE SISTEMES URBANÍSTICS PÚ-
BLICS I QUALIFICACIONS D’APROFITAMENT PRIVAT.

La llei modifica l’art. 35, que contemplava la possibilitat de 
constituir el règim de propietat horitzontal en els supòsits 
que el planejament urbanístic contemplés la compatibilitat de 
l’aprofitament privat i el destí a sistemes de titularitat públic 
del sòl, subsòl o vol d’un terreny.

Igualment la llei (DL 1/2010), contempla el règim urbanís-
tic del subsòl (art. 39  que no s’ha modificat). Per la seva 
banda l’art. 34 del Reglament regula la compatibilitat entre 
sistemes i altres qualificacions, que ara s’ha vist alterat per la 
modificació de l’art. 35. Per tant, prevaldrà la llei davant del 
reglament en base al principi de jerarquia normativa.

La llei aclareix els supòsits en què es pot donar aquesta com-
patibilitat, i també el règim jurídic, en concret el següent:

1.- El planejament pot preveure que els subsòls dels sistemes 
urbanístics de titularitat pública es destinin a usos dife-
rents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles 
amb la funcionalitat del sistema. No es fa referència exclu-
sivament al sòl urbà.

No es tracta d’una innovació, ja que això sempre ha estat 
possible. L’exemple més clar és que el subsòl es destini 
a aparcament i el sòl i vol a espais lliures o equipament.

2.- La modificació estableix que aquesta compatibilitat 
d’usos diferents només pot comportar una qualificació ur-
banística d’aprofitament privat en subsòl si el planejament 
urbanístic ordena nous sistemes urbanístics, no previstos 
en el planejament urbanístic anterior, que no són exigibles 
en compliment dels estàndards mínims establerts per la 
legislació urbanística o pel planejament urbanístic general. 
En el cas del sistema viari només admet l’aprofitament pri-
vat del subsòl si el sistema viari no forma part de la xarxa 
que estructura el teixit urbà o la trama urbana. En definiti-
va, un sistema viari local que no integra el que s’anomena 
l’estructura general i orgànica.

3.- Possibilitat que el planejament, i no només en sòl urbà 

i trames urbanes consolidades, pugui qualificar com a 
sistema de titularitat pública part de les edificacions exis-
tents, de les edificacions de nova construcció o del vol o 
subsòl dels immobles, per raó de la necessitat d’implan-
tació d’equipaments comunitaris, com també per facilitar 
l’accés dels vianants als sistemes viari i d’espais lliures. 
Aquesta possibilitat ja estava contemplada en el sòl urbà 
en l’art. 34.3 del reglament.

Entenc que la modificació podia admetre aquesta compatibi-
litat entre els sistemes i l’aprofitament privat. Suposem que, 
en les futures modificacions de la Llei d’urbanisme, s’acabarà 
de regular aquests supòsits de compatibilitat per adequar-los 
a les necessitats que hi ha vigents a cada moment.

IV.II.- SÒL URBÀ.

Es modifica l’art. 43 en el sentit d’establir els percentatges 
de cessió d’aprofitament urbanístic. La nova redacció manté 
la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urba-
nístic. Igualment manté la cessió del 15% de l’aprofitament 
en les àrees residencials estratègiques.

En l’antiga redacció, i en base a allò que disposava l’art. 99.3 
de la llei (també modificat), en els supòsits que regulava les 
modificacions (polígon que tingués per objecte una actua-
ció aïllada de dotació d’acord amb la Disposició addicional 
segona i també en els altres supòsits de l’esmentat art. 43 
modificat en relació a l’art. 99.3), els propietaris havien de 
cedir com a mínim un 15% de l’increment d’aprofitament, 
que podia arribar a un 20%.

Amb la modificació s’estableix com a criteri general que la 
cessió serà del 15% com a màxim, cosa que comportarà una 
major seguretat, a part de ser el criteri que s’estava aplicant 
en aquests supòsits.

Aquesta obligació de cessió la trobem, com s’ha dit, en el 
que disposa l’art. 99.3, segons la redacció de la Llei 3/2012.

Igualment es modifica l’art. 44 (referit tant al sol urbà no con-
solidat com al urbanitzable). 

Es modifica l’apartat 1.d, en el sentit que els propietaris han 
de cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb 
el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes 
en l’actuació, com també les infraestructures de connexió 
amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i reforça-
ment de les existents fora de l’actuació que aquesta demani 
per les dimensions i característiques específiques.

Més que una nova obligació, el que fa la modificació és con-
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signar en aquest precepte l’obligació ja existent i, per tant, 
serà en el projecte de reparcel·lació on s’efectuaran les cessi-
ons corresponents, i es valoraran els terrenys que siguin ne-
cessaris d’acord amb la seva classificació. Per tant, d’acord 
amb el règim no modificat, els propietaris afectats per aques-
tes actuacions exteriors no participen de la distribució de be-
neficis i càrregues del sector en funció de l’aprofitament que 
li atorga el planejament.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article, que recollia l’obligació de 
contribuir en els costos d’implantació de les infraestructures 
de transport públic.

IV.III- SÒL URBANITZABLE.

Es modifiquen els arts. 33 i 45. 

L’art. 33 es modifica amb coherència a les modificacions 
abans esmentades respecte a les àrees residencials estra-
tègiques o sectors d’interès supramunicipal previstos en els 
Plans Directors, i també en el supòsit que el POUM contempli 
l’ordenació detallada del sector amb les determinacions prò-
pies del Pla Parcial.

El nou article 44, com s’ha vist, inclou les obligacions dels 
propietaris del sòl urbà no consolidat i de l’urbanitzable. La 
modificació estableix amb caràcter general que els propieta-
ris inclosos en aquesta classe de sòl hauran de cedir el  sòl 
corresponent a un 15% de l’aprofitament. En conseqüència, 
es procedeix a incrementar en un 5% aquesta cessió. 

D’acord amb la Disposició Transitòria segona, aquesta cessió 
serà aplicable als sòls urbanitzables que assoleixin aquesta 
classificació mitjançant els instruments de planejament ur-
banístic general aprovats definitivament o llurs revisions o 
modificacions que s’aprovin inicialment a partir de l’entra-
da en vigor de la llei. Per la seva banda, les modificacions 
que s’aprovin inicialment un cop entrada en vigor la llei i que 
comportin un increment del sostre edificable del sector, han 
de cedir el 15% de l’increment, a més del 10% de l’aprofita-
ment inicial.

En relació al sòl urbà no consolidat i urbanitzable, es modifi-
ca l’art. 40, en el sentit d’establir el dret d’aprofitament dels 
propietaris (quan en sòl urbà es donen les circumstàncies 
de modificacions vistes, serà del 85%, i en sòl urbanitzable 
també d’aquest percentatge amb caràcter general.

També es modifica l’art. 65.3, quant als estàndards, especi-
alment en allò que es refereix als equipaments, tret dels de 
serveis tècnics, que seran el necessaris.

Amb la modificació, la reserva de sòl per equipaments pú-
blics serà el valor inferior que resulti de les proporcions se-
güents: 20 m2 de sòl, per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de 
sòl per cada habitatge, amb un mínim, en tots els casos, del 
5% de la superfície de l’àmbit de l’actuació urbanística.

IV.IV.- SÒL NO URBANITZABLE.

Es modifica l’art. 47. Es pot afirmar que es tracta d’una mo-
dificació limitada a contemplar diversos supòsits de recons-
trucció i rehabilitació d’edificacions que no tenen la conside-
ració de masies i cases rurals. Dóna resposta a necessitats 
que s’han fet paleses al llarg de la vigència de la llei i que calia 
regular. L’aspecte crític és que es podia entrar a regular amb 
major detall supòsit com el reciclatge de residus, és a dir, fins 

on pot arribar aquesta activitat (possibilitat legal d’utilitzar 
els residus per a processos productius posteriors, etc.), la 
instal·lació de centrals de biomassa, de biogàs, etc. 
Amb la modificació, a part de la possibilitat ja reconeguda de 
rehabilitar les masies i cases rurals, el nou art. 47 permet:

1.- Rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en 
vigor  del primer instrument de planejament urbanístic ge-
neral en cada municipi i que calgui preservar i recuperar 
per raons arquitectòniques o històriques.

2.- Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corre-
gir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

En cap cas aquestes construccions es podran destinar a ús 
d’habitatge.

És necessari que aquestes construccions estiguin incloses 
en el catàleg de l’art. 50.2, que pot formar part de la docu-
mentació del POUM, o tramitar-se mitjançant un Pla Especial 
específic.

Això implicarà la necessitat de modificar els Catàlegs que en 
l’actualitat estan aprovats i que no inclouen aquestes edifi-
cacions. En tot cas, els propietaris podran seguir el procedi-
ment previst a l’art. 48.

Igualment s’afegeix un nou apartat 3 bis, en el sentit de con-
cretar els usos a què es poden destinar aquestes edificaci-
ons. Als usos previstos en l’anterior art. 47 s’hi han afegit els 
artesanals, artístics, de restauració (aquest ús estava previst 
al reglament), equipaments o serveis comunitaris.

El nou precepte estableix que en tots els casos els usos de 
les construccions han de ser compatibles amb les activitats 
agràries implantades en l’entorn immediat respectiu, aspecte 
que realment s’hagués pogut obviar per la distorsió que pot 
comportar en el moment de l’aplicació pràctica de la llei.

Es modifica la lletra e) de l’apartat 6 i s’hi afegeix la lletra f).

Amb la nova redacció s’admeten els usos d’aparcament de 
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, que exigiran la 
tramitació d’un pla especial, així com les construccions auxi-
liars destinades a l’activitat de turisme rural.

A part de la modificació de l’art. 47, que regula els usos en sòl 
no urbanitzable, la Llei 3/2012 introdueix altres modificaci-
ons, especialment, en allò que es refereix al procediment per 
a l’aprovació de projectes i també en les seves disposicions 
transitòries, concretament la quinzena.

En aquesta disposició, les modificacions que introdueix són:

1.- En l’apartat 1 es contempla el procediment de l’art. 48 als 
efectes de la reconstrucció i rehabilitació de les edifica-
cions amb vista a destinar-les als usos  admesos, inclòs 
l’hoteler, amb possibilitat d’incloure documentació per a la 
integració de l’edificació en el paisatge.

2.- És transcendent el nou apartat 3, que permet que les 
instal·lacions industrials existents en sòl no urbanitzable 
i que estiguin ben implantades d’acord amb la legislació 
anterior a la Llei 2/2002, i mentre no cessin l’activitat per 
la qual van ésser autoritzades, poden ser objecte de les 
obres de conservació, d’adequació i de millora que siguin 
necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat. 
També poden ser objecte d’obres d’ampliació si són ne-
cessàries per a la continuació de l’activitat o per adequar-la 
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a la normativa aplicable en matèria de prevenció i control 
ambiental, sempre que es justifiqui  suficientment l’interès 
social de l’activitat en termes econòmics i en llocs de tre-
ball. Aquesta ampliació requereix la tramitació d’un pla es-
pecial i els propietaris han d’acceptar que quan se’n cessi 
l’ús, desmuntar o enderrocar, sense drets indemnitzatoris, 
totes les instal·lacions o edificacions existents, llevat que, 
amb la prèvia tramitació d’un Pla Especial, les edificacions 
es puguin destinar a usos conformes amb el règim jurídic 
d’aquesta classe de sòl.

Amb aquesta modificació, es dota de cobertura legal espe-
cífica aquestes activitats, i, per tant, passen a gaudir d’una 
compatibilitat urbanística, sense estar incloses en el règim 
jurídic dels volums i usos disconformes. Recordem que la 
compatibilitat urbanística és requisit per a la tramitació de 
les llicències i autoritzacions ambientals, d’acord amb la 
Llei 20/2009.

3.- Es modifiquen els arts. 48, 49 i 50, amb la finalitat d’agi-
litzar els procediments. En destacarem els aspectes que 
considerem més substancials.

En primer lloc (art. 48), es deixa clar que aquest procediment 
és imprescindible per a l’aprovació definitiva d’aquestes 
actuacions en sòl no urbanitzable, però que es pot tramitat 
simultàniament amb el procediment d’atorgament de les lli-
cències i autoritzacions, les quals quedaran condicionades a 
l’aprovació definitiva del projecte.

En segon lloc, s’estableixen els usos i activitats que han de 
seguir el procediment, però amb les excepcions de (i) els pro-
jectes relatius a activitats ramaderes preexistents que, sense 
incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, no-
més comporten obres per a adaptar aquestes instal·lacions a 
les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria 
de ramaderia. En definitiva, que no superin la càrrega rama-
dera, i (ii) els projectes relatius a les edificacions indicades 
a l’apartat 3 de l’art. 47 que només comportin obres d’ade-
quació, de millorament o de manteniment d’un ús admès  per 
l’ordenament urbanístic.

Finalment s’afegeix una nova prescripció, en el sentit que si 
la reconstrucció o rehabilitació projectada pot ser suscepti-
ble de pertorbar el funcionament normal de les explotacions 
agràries existents en l’entorn immediat, abans de sotmetre el 
projecte a la consideració de la Comissió Territorial d’Urba-
nisme, l’ajuntament haurà de sol·licitar un informe al depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramaderia sobre 
la incidència del projecte amb relació al funcionament de les 
explotacions agràries existents i sobre les eventuals mesures 
que s’han d’incloure en el projecte per a compatibilitzar-lo 
amb aquestes explotacions.

V.- OBRES I USOS DE cARÀcTER PROVISIONAL.

Es modifiquen els arts. 53 i 54 de la llei, als efectes de dotar 
de major flexibilitat a aquesta potestat. D’acord amb la mo-
dificació es poden admetre les obres i usos provisionals en 
qualsevol classe de sòl, inclòs en no urbanitzable.

A partir de la reforma serà possible sol·licitar l’autoritza-
ció  en els terrenys compresos en sectors de planejament 
derivat o en polígons d’actuació i, fora d’aquests àmbits, en 
els terrenys destinats a sistemes urbanístics, d’usos i obres 
provisionals que no siguin prohibits per la legislació, el pla-
nejament sectorial, territorial o urbanístic, mentre no s’hagin 
iniciat els procediments de reparcel·lació, ocupació directa 
o expropiació.

Quant als usos es mantenen els de l’article modificat, i es 
consigna que en les construccions i instal·lacions preexis-
tents en sòl urbà, s’accepten els usos admesos en la zona 
urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. 
Si estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització es sub-
jecte a les limitacions de l’art. 108.

L’article manté la prohibició de l’ús residencial en qualsevol 
classe de sòl, i en el sòl no urbanitzable, esprohibeix lús 
industrial. Per tant, a l’art. 53 tampoc s’admetien els usos 
provisionals industrials, que ara només queden prohibits en 
el sòl no urbanitzable.

La modificació permet igualment que els terrenys ja adquirits 
per l’administració es puguin ocupar temporalment per l’execu-
ció d’obres i prestació de serveis, així com per aparcament, a 
més dels usos que es contemplaven i quela modificació reitera.

Finalment, l’art. 54 concreta la documentació necessària per 
a sol·licitar l’autorització, així com també les condicions, que 
queden concretades. Per tant, cal fer igualment la informa-
ció al públic i l’informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, la inscripció de les condicions en el Registre 
de la Propietat i aportar les garanties pertinents. Igualment 
ha de constar la renúncia a indemnitzacions, el compromís 
de  reposar la situació alterada i l’acceptació dels propietaris, 
gestors o explotadors de cessar els usos i reposar  quan ho 
acordi l’administració.

VI.- EXPROPIAcIÓ FORÇOSA PER MINISTERI DE LA LLEI.

Es modifica l’art. 114, que s’haurà de posar en relació a 
l’apartat 4 de la Disposició Transitòria Tercera.

Aquesta és una institució que s’ha utilitzat reiteradament per 
part dels propietaris de finques qualificades com a sistemes 
a adquirir per l’administració per expropiació, és a dir, com 
una actuació aïllada expropiatòria. L’única explicació de la 
modificació és donar aire a les administracions públiques 
que no han exercitat les potestats expropiatòries i, per tant, 
es poden trobar amb molts procediments d’expropiació, sen-
se disposar de les partides pressupostàries pertinents. No 
cal cercar-hi altres explicacions. El contingut de l’apartat 4 de 
la Disposició Transitòria Tercera és molt clar quan diu que la 
nova regulació s’aplicarà als expedients en què les persones 
interessades encara no hagin presentat el full d’apreuament 
corresponent davant de l’administració que pertoqui. Per 
tant, es tracta de propietaris que van efectuar el previ adver-
timent a l’administració, és a dir, que havien decidit exercitar 
el dret que el dret que preveu el modificat art.114.

El canvis que s’han produït són substancials:

1.- Per iniciar el procediment cal que, o bé hagin transcorre-
gut dos anys des que s’hagi exhaurit el termini establert en 
el programa d’actuació urbanística o l’agenda, o bé cinc 
anys des que hagi entrat en vigor el POUM quan aquesta 
no estableixi el termini per a l’execució (en l’agenda i ava-
luació econòmica del POUM sempre s’ha de consignar la 
previsió de l’execució).

 Un cop transcorreguts els terminis esmentats, el titular del 
bé pot efectuar l’advertiment d’iniciar l’expedient d’apreua-
ment.

2.- L’administració disposa de dos anys per iniciar l’expedient 
d’expropiació. Si no s’inicia el titular del bé pot presentar 
el full d’apreuament corresponent, data en la qual s’entén 
referida llur valoració.
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3.- Transcorreguts tres mesos des de la presentació del full 
d’apreuament sense que l’administració accepti la valora-
ció (si efectua una altra valoració ha de trametre l’expedi-
ent al Jurat d’Expropiació de Catalunya), el titular es pot 
adreçar al Jurat perquè en fixi el preu just. Un cop determi-
nat el preu just, l’administració té sis mesos per a procedir 
al pagament, que meritarà interessos de demora a partir 
del moment que s’exhaureixi el termini esmentat.

 La modificació és realment substancial. S’ha de tenir en 
compte d’acord amb l’apartat 5 del nou precepte, que els 
terminis dels apartats 1 i 2 del precepte (per fer l’adver-
timent i per presentar el full d’apreuament) quedaran en 
suspens si l’administració adopta els acords de suspensió 
previstos en els articles 73 i 74 (suspensió potestativa i/o 
obligatòria).La suspensió també comporta la dels proce-
diments d’apreuament instats davant del Jurat. El còm-
put dels terminis  es reprenen si transcorre el termini de 
suspensió acordat sense que s’hagi produït la publicació a 
efectes d’executivitat de la figura de planejament urbanís-
tica tramitada. En tot cas, si han transcorregut els terminis 
però el Jurat encara no ha dictat la resolució ni ha fixat el 
preu just, la publicació de la nova figura de planejament 
comporta que l’expedient d’expropiació resti sense efecte.

4.- S’amplien els supòsits en què no és aplicable el règim:

 - Sòl urbanitzable no delimitat.

 - En el sòl urbanitzable delimitat no cal que els terrenys es 
dediquin a explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o 
cinegètiques o a activitats de naturalesa rústica, sinó els 
que en qualsevol moment es dediquin a  aquestes activi-
tats

 - Els terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions 
en ús susceptibles d’ésser utilitzades, sia per a ús propi 
o per a obtenir-ne un rendiment econòmic. Observeu que 
no s’assenyala el tipus de sòl, i, per tant, serà aplicable a 
qualsevol de les classificacions.

 - Els terrenys reservats per a sistemes generals que han 
d’ésser executats mitjançant el projecte sectorial perti-
nent.

 
Com es pot veure, la nova regulació farà extremadament difi-

cultosa l’aplicació d’aquesta institució.

VII.- PATRIMONI DEL SÒL I D’HABITATgE.

Es modifiquen els arts. 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170 i 171.

Amb la modificació dels arts. 160, 163.2, 164.2 i 165 s’as-
soleix la reivindicació de molts ajuntaments de no haver de 
destinar exclusivament el sòl de cessió corresponent al per-
centatge d’aprofitament a fer efectiu el dret de la ciutadania 
per accedir a un habitatge digne i adequat (art. 160.5 b).

Ara aquestes cessions s’incorporen igualment al patrimoni 
del sòl i d’habitatge, però es poden destinar a qualsevol de les 
finalitat establertes a l’art. 160, Per tant, implica dotar l’admi-
nistració d’uns recursos que fins ara tenien una finalitat molt 
estricta. Per això, s’afegeix un apartat 5-bis a l’art. 160, en el 
sentit que els béns immobles que integren aquest patrimoni, 
i que tinguin naturalesa patrimonial, es podran lliurar com a 
contraprestació en concepte de pagament, per retribuir els 
contractistes d’acord amb la legislació de contractes del sec-

tor públic, el que es desenvoluparà per reglament.

Igualment, amb la supressió de l’apartat 1 de l’art. 165, en 
el qual s’establia que el POUM i els programes d’actuació 
urbanística municipal podien prioritzar unes finalitats so-
bre les altres, amb respecte a allò que disposa el modificat 
apartat 2 de l’art. 163. Per tant, les transmissions dels béns 
s’hauran d’ajustar, amb caràcter general, als requisits que 
estableix la legislació  aplicable sobre patrimoni i a la llei 
d’urbanisme.

Amb aquesta modificació s’allibera un patrimoni a favor de 
les administracions, especialment dels ajuntaments, que ara 
podran destinar el producte de l’alineació dels béns a qualse-
vol de les finalitats del patrimoni del sòl i d’habitatge.

Amb la modificació de l’art. 166 la transmissió dels béns és, 
amb caràcter general, onerosa, excepte en els supòsits regu-
lats en l’art. 167 i en la legislació aplicable en matèria d’habi-
tatge, que pot ser per cessió gratuïta o alineació onerosa per 
preu inferior a llur valoració. L’art. 167 es refereix a cessions 
o transmissions a altres administracions  o entitat públiques, 
o entitats privades sense ànim de lucre, per atendre neces-
sitats d’habitatge de caràcter social o d’equipament comuni-
tari, per generar activitat econòmica en àrees deprimides o 
per a formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanit-
zable, el que ja es contemplava en els preceptes modificats. 
Amb la nova redacció si l’adquirent incompleix el termini per 
fer efectiva la destinació del bé o, posteriorment, no es desti-
na a la finalitat de la cessió o transmissió, o no es compleixen 
les càrregues o condicions, queda resolta l’alineació i el bé 
reverteix a l’administració o a l’entitat transmissora.

Amb la nova redacció de l’art. 170 es consignen les condici-
ons a què s’han de sotmetre les alineacions. Essencialment 
cal fixar la destinació final dels béns transmesos i el termini 
per fer-la efectiva.

Amb coherència amb el nou règim, que es modifica l’apartat 
4 de l’art. 171, que es refereix al dret de superfície, en el sen-
tit que ara s’haurà d’ajustar a les noves determinacions dels 
arts. 165 a 170.

Es modifica el règim de l’adjudicació directa. Amb l’anterior 
redacció de l’art. 168, es podia fer l’adjudicació directa a fa-
vor d’una entitat urbanística especial de l’administració ter-
ritorial titular, o, també, a promotors públics per a construir 
habitatges protegits, si es destinaven amb nivell d’ingressos 
baixos, si la licitació pública quedava deserta o bé fallida per 
l’incompliment de les obligacions de les persones adjudica-
tàries, en el termini d’un any, sempre que les persones adqui-
rents assumissin les mateixes obligacions.

D’acord amb la nova redacció, la cessió o transmissió es pot 
efectuar  directament a favor d’una altra administració pública 
o d’una entitat urbanística especial que gestioni el patrimoni 
públic de sòl i d’habitatge, als propietaris de terrenys afectats 
pel planejament urbanístic  a sistemes urbanístics públics o 
de béns que es vulguin incorporar al patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge, per obtenir-los mitjançant una permuta, i a favor 
de qualsevol persona, si després d’haver efectuat una licitació 
pública, aquesta resta deserta o bé és fallida per l’incompli-
ment de les obligacions dels adjudicataris, sempre que no hagi 
transcorregut més d’un any des de la licitació i que els adqui-
rents assumeixin les mateixes obligacions.

Aquesta ampliació de la possibilitat d’adjudicació directa es 
reconeix al patrimoni de l’Institut Català del Sòl, amb la mo-
dificació de l’art. 169. 
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VIII.- INTERVENcIÓ EN L’EDIFIcAcIÓ I L’ÚS DEL SÒL I DEL 
SUBSÒL.

VIII.I.- LLICÈNCIES.

Es modifica l’apartat 4 de l’art. 187 (per error esmenat la llei 
es referia a l’apartat 3).

Amb la nova redacció, les llicències s’atorguen sense per-
judici de les “altres”  autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació de règim local o sectorial. La dife-
rència és que en l’article modificat es referia a la “resta”. Amb 
aquesta modificació queda clar que l’Ajuntament pot atorgar 
la llicència sense tenir constància prèvia de les altres autorit-
zacions que puguin ser necessàries (per exemple, en matèria 
de costes, domini públic hidràulic).

Amb aquesta precisió de la llei s’aclareix i queda sense efecte 
el que disposa l’art. 234.2 del Reglament, en el sentit que no 
es podia atorgar la llicència en base a la manca d’autorització 
o concessió, o la seva denegació. Per tant, es torna al règim 
d’abans de l’aprovació del Reglament. 

Es modifica igualment l’apartat 3 del mateix article, als efec-
tes d’expressar els supòsits en què no es requereix llicència 
urbanística, ampliant els supòsits a (i) les obres que s’han de 
dur a terme  en compliment d’una ordre d’execució o de res-
tauració en els supòsits que la legislació de règim local o la 
legislació urbanística eximeixen de llicència prèvia (ja estava 
reconegut per la jurisprudència), i (ii) a les obres i les actu-
acions que les ordenances municipals, en els termes esta-
blerts per la legislació de règim local i en funció de l’entitat de 
les obres o les actuacions a realitzar, o la legislació urbanísti-
ca, subjecten al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament.

VIII.II.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ.

S’afegeix un apartat 5 a l’art. 187, en el sentit que a partir de 
la modificació resta subjecta al règim de comunicació prèvia 
a l’ajuntament, i d’acord amb la legislació de règim local, la 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construcci-
ons. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació 
del facultatiu director que acrediti la data del finiment de 
les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb 
el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l’edificació està en condicions 
d’ésser utilitzada.

S’aplicarà, doncs, el règim de comunicació, de conformitat 
amb la legislació de règim local. En aquest sentit la llei dero-
ga els arts. 90 i 91 del ROAS (Decret 179/1995).

És un avanç respecte del règim de comunicació en matèria 
de llicències urbanístiques, que ja trobem molt més consoli-
dat en matèria ambiental, d’acord amb els annexos de la Llei 
20/2009. Suposa una menor intervenció administrativa prè-
via, i una substancial assumpció de responsabilitat per part 
dels tècnics o facultatius directors, de les obres.

VIII.III.- LLICÈNCIES EN SÒL NO URBANITZABLE I URBA-
NITZABLE DELIMITAT.

Es modifica la Disposició Transitòria catorzena.

Amb la redacció anterior, es consignava que els expedients 

d’autorització d’obres i usos en sòl, no urbanitzable  i urba-
nitzable no delimitat, es tramitaven d’acord amb la normativa 
vigent en la data de la sol·licitud, excepte a l’aplicació dels 
deures i obligacions dels propietaris previstos en l’art. 47.7.

Amb la nova regulació es diu que els expedients es tramiten 
i s’“aproven” d’acord amb la normativa urbanística vigent en 
la data de la sol·licitud, i s’afegeix que no se’n pot denegar 
l’aprovació d’acord amb aquesta normativa si els usos  i les 
obres dels quals es tracta són conformes a la normativa ur-
banística vigent en el moment de resoldre els procediments 
instats.

Per tant, sembla que d’acord amb la nova redacció queda clar 
que el règim urbanístic és el vigent en el moment de la reso-
lució i, per tant, si s’ha modificat, i l’ajuntament ha acomplert 
els terminis per resoldre previstos en la legislació de règim 
local, s’haurà d’aplicar la normativa vigent en la data de la 
resolució. Si no és així, s’aplicarà la normativa de la data de 
la sol·licitud, d’acord amb reiterada jurisprudència.

La modificació no entra a considerar, per exemple, els su-
pòsits que entre l’autorització definitiva acordada per la Co-
missió Territorial d’urbanisme referent a unes obres o a usos 
en sòl no urbanitzable, i la data d’atorgament de la llicència, 
s’hagi produït un canvi de la normativa urbanística. D’acord 
amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, per les dues autoritzacions s’ha d’aplicar la mateixa 
normativa, encara que s’e n’hagi aprovat un canvi.

VIII.IV.- PRÒRROGA DE LES LLICÈNCIES ATORGADES 
D’ACORD AMB LA NORMATIVA TÈCNICA ANTERIOR EN MA-
TÈRIA D’EDIFICACIÓ I D’HABITATGE.

A l’inici d’aquest article es feia referència a la situació de cri-
si econòmica que ens afecta des de finals de 2007. Això ha 
comportat que molts edificis estiguin inacabats i, per tant, 
que s’hagin exhaurit els terminis per acabar-los, incloses les 
pròrrogues.

És igualment conegut que un cop caducada una llicència, 
l’edifici només es pot continuar amb una nova llicència que 
haurà de complir no només la normativa urbanística, sinó 
també la sectorial (Codi Tècnic, Decret sobre nivell mínim 
de condicions d’habitabilitat, etc.). Per tant, molts edificis en 
construcció no complirien amb aquestes normes tècniques 
en cas de caducitat.

Per això, s’inclou aquesta Disposició Transitòria, als efectes 
de donar resposta a la referida problemàtica.

Dos són els supòsits que contempla la Disposició Transitòria: 
l’apartat 1 respecte de les llicències d’obres en vigor, i l’apar-
tat 2, de les llicències caducades.

Els requisits que contempla la norma per l’apartat 1 són els 
següents:

1.- Es tracta de llicències d’obres en vigor.

 Això vol dir que no s’hi poden acollir aquelles llicències 
declarades caducades  expressament abans de l’entrada 
en vigor de la Llei 3/2012. És conegut que la caducitat de 
les llicències requereix un acte exprés (art. 189).

2.- Han de ser llicències atorgades de conformitat amb la nor-
mativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior 
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a la normativa aplicable a l’entrada en vigor de la Llei. 

3.- Poden sol·licitar pròrroga en els supòsits següents:
a) Si un cop iniciades les obres, no es poden finalitzar 

en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual 
de crisi econòmica en el sector de la construcció. És 
evident que no caldrà justificar la crisi econòmica, ja 
que és un fet notori.

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de 
les obres executades a les exigències derivades de la 
normativa tècnica en matèria d’edificació i habitatge 
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei  resulta in-
viable econòmicament.

 Per tant, caldrà la justificació de la inviabilitat econò-
mica. En definitiva, amb la comparació entre els costos 
de l’adequació i els preus de venda actuals.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i 
el planejament urbanístic vigents en el moment de sol-
licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats 
amb les exigències especificades per la lletra b).

Quant a l’apartat 2, les persones titulars de llicències d’obres 
que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que 
hagin incorregut en les circumstàncies especificades ante-
riorment (apartat 1 de la disposició), poden sol·licitar-ne la 
rehabilitació i la pròrroga. 

La problemàtica que es pot derivar d’aquest segon apartat és 
el cas que abans de la publicació de la Llei 3/2012 s’hagi de-
clarat de forma expressa la caducitat de la llicència. Entenem 
que en aquest cas no es pot rehabilitar la llicència, especial-
ment, si l’acte administratiu ha esdevingut ferm i consentit. 
Una altra qüestió és que l’acte s’hagi recorregut i, en aquest 
cas, es poden tenir en compte les circumstàncies de l’apartat 
1 per rehabilitar-la.

El termini màxim de pròrroga en ambdós supòsits és el 31 
de desembre de 2014.

Com no podia ser d’altra manera, la disposició acaba indi-
cant que no són aplicables a les llicències que regula les de-
terminacions de l’art. 189 de la llei.

IX.- PROTEccIÓ LEgALITAT URBANÍSTIcA.

En relació a les modificacions operades, en farem una refe-
rència sintètica:

1.- Es reconeix la potestat plena del departament competent 
en matèria d’urbanisme en relació a les infraccions greus 
i molt greus (art. 200).

2.- Introdueix la necessitat d’incoar el procediment respecte 
d’aquells actes que s’han dut a terme sense la prèvia co-
municació prèvia o que no s’hi ajustin a la mateixa (art. 
205). Als efectes de contemplar aquestes supòsits també 
es modifica l’art. 206.

3.- A part de contemplar-se l’execució subsidiària dels 
acords (ja regulada en l’anterior normativa), es deixa clar 
que no caldrà la sol·licitud de llicència per executar l’ordre 
d’execució.

4.- La prescripció és de sis anys. S’afegeix que si les actu-
acions infractores tenen l’empara d’un títol administratiu 

il·lícit, l’acció de restauració prescriu al cap de sis anys 
d’haver.-se produït la declaració de nul·litat o anul·labilitat 
pertinent, sia en via administrativa o per sentència judicial 
ferma (art. 207).

 Les ordres de restauració i les obligacions derivades de la 
declaració d’indemnització per danys i perjudicis prescri-
uen al cap de sis anys.

 No prescriu mai l’acció de restauració o l’ordre dictada en 
relació a les vulneracions que es produeixen en terrenys 
que el planejament urbanístic qualifica d’espais lliures o al 
sistema viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’art. 32.a.

5.- La suspensió d’efectes de les llicències i la incoació d’ex-
pedient de revisió administrativa impedeix la primera ocu-
pació dels edificis i construccions (art. 209).

6.- Es manté la nul·litat de ple dret respecte a les llicències, 
les ordres d’execució i els altres actes administratius de 
naturalesa urbanística amb relació als terrenys qualificats 
d’espais lliure si sistema viari, i sòl no urbanitzable de 
l’art. 32.a). 

7.- Es qualifiquen com a molt greus els actes realitzats en 
terrenys classificats o que s’haurien de classificar com a 
no urbanitzables en virtut del que disposa l’art. 32.a 8art. 
213, així com en sistemes d’espais lliures, viari, equipa-
ment comunitari esportiu públic. No es distingeix entre 
sistemes generals i locals.

 És evident que aquesta prescripció que efectua la nova llei 
respecte de terrenys que s’haurien de classificar com a no 
urbanitzables pot portar sèries discrepàncies en virtut del 
principi de seguretat jurídica.

 Únicament és infracció molt greu la vulneració, en més 
d’un 30% dels paràmetres imperatius en sòl urbà o urba-
nitzable delimitat, quan abans es contemplava en qualse-
vol classe de sòl (art. 213).

 S’afegeix la vulneració del règim d’usos i obres dels béns 
que el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de 
béns protegits (art. 213. e).

8- Es qualifica de greus els actes duts a terme en relació a altres 
sistemes no indicats en l’apartat a de l’art. 213 (art. 214).

 La vulneració entre un 10% i un 30% dels paràmetres ur-
banístics en sòl urbà i urbanitzable delimitat.

 S’hi afegeixen els supòsits de l’art. 217. a més dels de l’art. 
218.1.

 Precisament aquests preceptes fan referència a la restau-
ració voluntària de la legalitat física o jurídica alterada. El 
nou art. 217 estableix que s’aplica una reducció del 80% 
de la quantia de la sanció en cas de restauració voluntària 
abans que la resolució que finalitzi el procediment sigui 
ferma.

9.- Es modifica l’art. 215 que es refereix a les infraccions 
lleus. En coherència amb la regulació de les infraccions 
molt greus i greus, es tipifica com a lleu la vulneració de 
fins a un 10%, en sòl urbà i urbanitzable delimitat dels 
paràmetres imperatius.

 Igualment s’hi fan constar els actes de parcel·lació, urba-

T E M A  C E N T R A LJAG
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nització, edificació  o ús del sòl conformes a la legislació i 
el planejament urbanístics que es duguin a terme sense el 
títol administratiu habilitant, sense efectuar la comunica-
ció prèvia en substitució de la llicència o sense ajustar-se 
al seu contingut.

10.- Modificació de les quanties màximes de les sancions 
(art. 219):

- Lleus: 3.000,00 €
- Greus: 150.000,00 €
- Molt greus: 1.500.000,00 €

11.- Es modifica l’art 222 en el sentit d’establir els òrgans 
competents per imposar les sancions. 

 Amb la nova regulació, l’alcalde és el competent per a les in-
fraccions lleus i greus i el Ple per a les molt greus. Ara ja no es 
contempla la competència del director general o del conseller.

 Quan la competència és exercida per part de la Conse-
lleria, el director/a general ho és fins a 600.000,00 € i el 
conseller/a quan sigui superior.

12.- L’import de les multes s’ha de destinar al patrimoni 
públic del sòl i d’habitatge de l’administració que les im-
posi (art. 223).

13.- Quant a la prescripció, la novetat més important és que 
no prescriuen les infraccions  comeses en terrenys quali-
ficats com a sistemes urbanístic d’espais lliures o viaris, o 
classificats o que s’han de classificar com a no urbanitza-
bles, no prescriuen, com tampoc prescriuen  les sancions 
imposades per les infraccions urbanístiques comeses en 
els terrenys així classificats i qualificats (art. 227).

En síntesi, es tracta d’una modificació que contempla les 
infraccions relatives a terrenys qualificats com a sistemes 
d’espais lliures i viaris, o en terrenys classificats com a no 
urbanitzables en base a merèixer una especial protecció. En-
tenem que clarifica la tipificació, així com l’import de  les 
sancions, òrgans competents i prescripcions.

En conclusió, la Llei 3/2012 modifica diversos aspectes de 
la llei als efectes d’agilitzar els procediments i intentar ade-
quar mínimament el règim urbanístic a la situació actual. 
En tot cas, estem convençuts que seguiran modificacions 
de major calat. La legislació urbanística s’haurà d’adaptar 
als canvis importants que, amb seguretat, viurem en els 
propers anys.

Narcís Pérez Moratones
Col·legiat núm. 558 de l’ICAG
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A R T I C L E  T È C N I C

Más de una década

Ya más que superados los diez años de vida legal de la 
controvertida LOE (Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de 
Ordenación de la Edificación), es un buen momento éste 
para utilizar la perspectiva del tiempo como herramienta 
de feedback al respecto de su carácter epistémico1.

Así, aprovecharemos aquí nuestras formaciones técnico-
jurídicas para aproximar al lector (generalmente abogado) 
a una materia que, con frecuencia, suele resultarle hostil, 
por aquella extraña leyenda que separa a los vivos en dos 
grandes grupos de personas: de ciencias y de letras.

Siendo así las cosas, trataremos cuatro aspectos cruciales 
que, a menudo, conforman los extremos más críticos en 
la mayor parte de pleitos relativos a patologías de edifica-
ción. Así tendremos:
1- Responsabilidad civil versus agentes de la edificación.

2- La geotecnia, como Madre del Cordero de todos los ma-
les edificatorios.

3- Los Organismos de Control Técnico de la Edificación 
(OCT).

4- La importancia procesal del lenguaje pericial civil en 
este tipo de pleitos.

   
Desarrollaremos a continuación cada uno de estos extre-
mos, de tal forma que:

1. En relación al primer aspecto (responsabilidad civil ver-
sus agentes de la edificación) sabemos sobradamente 
que el cómputo del plazo recogido en el artículo 17 LOE2 
está contado desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas (RT) o desde la subsanación de éstas, y es aquí 
precisamente donde el abogado encuentra el primer muro 
(o la primera oportunidad, según se mire). Es evidente 

JAG

1- Un caso es epistémicamente difícil si y sólo si, a pesar de tener una respuesta unívoca, esta respuesta solamente se puede obtener después de una investigación ardua y paciente. 

2- Artículo 17 LOE. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación: “1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o 
jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsa-
nación de éstas: a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3 
. El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
2. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a esta 
Ley, se deba responder. 3. No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 4. Sin perjuicio de las medidas de intervención 
administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en esta Ley se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 5. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 
dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de 
la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 6. El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la im-
pericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando 
el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por 
vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las 
deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando 
la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 8. Las respon-
sabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 9. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa”.

3- Artículo 12 LOE. El director de obra: “1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con 
el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 3. Son obligaciones 
del director de obra: a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. En el caso de la 
construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2 , la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando las obras a realizar 
tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2 , la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Cuando las obras a 
realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2 , la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios 
se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2 b) y 2 c) del artículo 2 de esta Ley. b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del proyecto. d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. e) Suscribir el acta de replanteo o de 
comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. g) Las relacionadas en el 

de LOE… 
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que la Reserva Técnica (RT) es el resultado desfavorable 
de todo un proceso de control técnico que, no obstante, 
ha sido construido por muestreo. El muestreo es preci-
samente la clave de arco para interpretar jurídicamen-
te la reserva como más nos convenga, en la medida en 
que ésta no es el resultado de un análisis del 100% del 
proceso constructivo y, por tanto, su validez admite inter-
pretaciones al respecto (amplias en muchos casos). Todo 
dependerá, sin duda, de la pericia del intérprete.   

2. En relación al segundo aspecto (la geotecnia, como Ma-
dre del Cordero de todos los males edificatorios) sabe-
mos que el artículo 12.3.b de la Ley 38/1999, de 05 de 
Noviembre, de Ordenación de la Edificación3 se refiere 
claramente a las características geotécnicas del terreno, 
y atribuye al director de la obra (arquitecto) la obligación 
de verificar su adecuación con cimentación y estructura. 
Esto, que a priori parece evidente, no ha tenido lugar en 
un gran número de obras o, al menos, no ha tenido lugar 
como debiera. Todos los profesionales del mundo de la 
construcción lo sabemos bien. En este sentido, apoyar 
una construcción sobre un terreno que no se conoce su-
ficientemente o que no ha sido tenido en cuenta en el 
diseño estructural, supone el total desmoronamiento de 
la lex artis en la medida en que, haciendo la traducción al 
lenguaje popular, a nadie se le ocurriría apoyar un pastel 
sobre mercurio líquido. La importancia de la geotecnia 

por tanto es crucial, y la naturaleza del terreno de apo-
yo como un material más de la estructura de que se 
trate es conditio sine qua non una construcción no pue-
de ser una construcción.  

3. En relación al tercer aspecto (los Organismos de Control 
Técnico de la Edificación -OCT-) sabemos que los resul-
tados de su actividad, en aplicación de las determina-
ciones del artículo 14.3.a LOE4, deben ser entregados al 
responsable técnico correspondiente, aunque esto no 
siempre haya sido así. Los finales de obras suelen ser 
la culminación de un proceso con frecuencia polémico 
(tensiones económicas) y, en ocasiones, conflictivo. Por 
tanto, a veces será complicado conocer el resultado de 
ese “muestreo” del que ya hablábamos en el aspecto 1 
de este artículo (responsabilidad civil versus agentes de 
la edificación).

4. Finalmente, en relación al cuarto y último aspecto (la 
importancia procesal del lenguaje pericial civil en este 
tipo de pleitos), sabemos que el dictamen de perito (Art. 
335 LEC)5  entendido como uno de los posibles medios 
de prueba de la LEC (Art. 299 LEC)6 no debe limitarse a 
evidenciar hechos notorios (Art. 281 LEC)7, debe escla-
recer los hechos controvertidos (Art. 283 LEC)8 y debe 
acompañarse de la documentación apropiada (Art. 336 
LEC)9. Siendo como somos defensores de la Audiencia 

artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 2 a) del artículo 13 “.

4- Artículo 14 LOE. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: “1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Para el 
ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente con la presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional. 2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente con la presentación de una declaración responsable por cada uno de sus establecimientos físicos desde los 
que presta sus servicios en la que se declare que estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los organismos competentes de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución de las obras, o el agente que corresponda 
en las fases de proyecto, la ejecución de las obras y la vida útil del edificio. b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los procedimientos y métodos 
de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados”.

5- Artículo 335 LEC. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad: “1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, 
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean 
los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta Ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. 2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá 
manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer 
como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito”.

6- Artículo 299 LEC. Medios de prueba: “1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: 1º Interrogatorio de las partes. 2º Documentos públicos. 3º Documentos 
privados. 4º Dictamen de peritos. 5º Reconocimiento judicial. 6º Interrogatorio de testigos. 2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de 
la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza 
sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias”.

7- Artículo 281 LEC. Objeto y necesidad de la prueba: “1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso. 2. 
También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus 
normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación 
estime necesarios para su aplicación. 3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso 
esté fuera del poder de disposición de los litigantes. 4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”.

8- Artículo 283 LEC. Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria: “1. No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso, haya de 
considerarse impertinente. 2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer 
los hechos controvertidos. 3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley”.

9- Artículo 336 LEC. Aportación con la demanda y la contestación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes: “1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, 
elaborados por peritos por ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación, si 



ésta hubiere de realizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 de la presente Ley. 2. Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de 
los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar 
estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen 
adecuados para su más acertada valoración. 3. Se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no 
justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen. 4. En los juicios con contestación a la demanda 
por escrito, el demandado que no pueda aportar dictámenes escritos con aquella contestación a la demanda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo 
para contestar”.

10- Artículo 414 LEC. Finalidad, momento procesal y sujetos intervinientes en la audiencia: “1. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos 
correspondientes, el Secretario judicial, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. Esta audiencia 
se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales 
que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que 
exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado. Al efecto del intento de arreglo 
o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren 
personalmente ni otorgaren aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia. 3. Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar 
y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. También se sobreseerá el proceso si a la audiencia sólo concurriere el 
demandado y no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá 
con el actor en lo que resultare procedente. 4. Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la 
continuación del procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente”.

11- Un caso es epistémicamente difícil si y sólo si, a pesar de tener una respuesta unívoca, esta respuesta solamente se puede obtener después de una investigación ardua y paciente. 

Previa10, consideramos el lenguaje pericial como una he-
rramienta crucial cuya calidad, sin lugar a dudas, tiene 
el poder de provocar o no la finalización del proceso en 
estadios iniciales, haciendo uso de la por todos preten-
dida economía procesal.

Con todo ello, la ya más que superada década de vida legal 
de la LOE (Ley 38/1999, de 05 de Noviembre, de Ordena-
ción de la Edificación), nos ha proporcionado un feedback 
que sin duda pone de manifiesto la necesaria colaboración 

entre “ciencia y letra” en este tipo de pleitos. El carácter 
epistémico11 del que hablábamos al comienzo de este artí-
culo es claro aquí: no es defendible aquello que no se co-
noce a fondo.

carmen Agudo Martínez
Col·legiada 49.153-5 del COAC

Col·legiada 2872 de l’CAG

Manuel Martín Vertedor
Col·legiat 38.148-9 del COAC

A R T I C L E  T È C N I CJAG
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Benvolguts/des companys/es;

En primer lloc, volem fer-nos ressò i compartir amb tots 
vosaltres un capítol especial: el passat 15 de juny Joves 
Advocats de Catalunya (JAC) va complir 15 anys com a 
associació que aglutina i harmonitza els catorze grups 
d’advocats joves dels 14 il·lustres col·legis d’advocats 
existents a Catalunya. Des de la Junta de Govern, i per 
extensió des de la Junta Directiva de JAC, volem agrair 
des d’aquí públicament a tots aquells companys que han 
fet possible des del primer dia de constitució que JAC si-
gui una realitat avui dia intrínseca a la condició del jove 
advocat català. Volem donar les gràcies també especial-
ment a tots aquells que han format part durant aquests 15 
anys de les diferents juntes executives i directives de JAC 
i, d’aquesta forma, han continuat la tasca de fer conèixer 
JAC i donar-li la força i l’empenta necessàries per tal de ser 
escoltats en el nostre sector.

En relació amb aquesta efemèride, des de JAC estem tre-
ballant per tal d’aconseguir fer possible una celebració ins-
titucional durant aquest mateix any. Així, des de JAC hem 
iniciat contactes per fer la que seria la primera visita oficial 
al Parlament de Catalunya de la Junta Directiva de Joves 
Advocats de Catalunya.

Deixant de banda aquesta introducció, volem informar-vos 
que a les reunions que hem portat a terme als col·legis de 
Tarragona i de Reus els passats mes de març i maig vam 
tractar els temes de més importància i sensibilitat per a 
la nostra professió i l’advocacia jove en particular: (1) la 
nova retallada en els mòduls del  torn d’ofici i l’assistència 
al detingut efectuada per la Conselleria de Justícia; (2) 
l’aplicació de les noves taxes judicials a Catalunya, que van 
entrar en vigor el passat mes de maig; (3) la reforma de 
les taxes estatals aprovades en avantprojecte pel Consell 
de Ministres, que modificaria la regulació actual de la Llei 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social i la no-

gensmenys controvertida  (4) proposta del CGPJ de modi-
ficació dels partits judicials a la nostra terra. 

La nostra prioritat, però, continua sent treballar per asse-
gurar un torn d’ofici i assistència al detingut digne a Cata-
lunya mitjançant el treball conjunt amb el CICAC i el seu 
nou president, el company Pedro Yúfera, Excm. degà de 
l’ICAB.

D´altra banda, aquest passat juny vam assistir al XVIIè 
Congrés Estatal de l’Advocacia Jove, celebrat a la ciutat 
de Granada, on els advocats catalans vam tenir una par-
ticipació destacada i molt activa tant en ponències com 
moderant taules rodones. Aquesta experiència enriquido-
ra ens servirà de ben segur per preparar encara millor si 
s’escau el nostre proper IXè Congrés de l’Advocacia Jove 
Catalana, que se celebrarà a la província de Girona i dins de 
la demarcació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. 

En relació amb la FAJEEC (Federació de Joves Empresaris 
i Emprenedors de Catalunya), de la que en formem part, 
hem participat activament en la campanya #arajovesem-
presaris que es duu a terme des del mes de maig.

No podem tampoc oblidar la nostra assistència a les di-
ferents festivitats i actes col·legials de Sant Raimon de 
Penyafort d’aquests darrers mesos en representació de 
l’advocacia jove catalana: hem acompanyat els nostres 
nous companys togats de Girona, de Sabadell, de Reus, de 
Tarragona i de Sant Feliu de Llobregat, entre d’altres, i hem 
aconseguit enfortir els llaços amb l’AJAIB (Associació de 
Joves Advocats de les Illes Balears) mitjançant la invita-
ció formal feta al seu president, el company Miquel Cerdà, 
per tal de treballar junts i enfortir les nostres relacions i 
sinergies.

Finalment, permeteu-me que acabi convidant-vos, com ja 
és habitual, que participeu en les nostres reunions i debats 
(teniu a la vostra disposició el nostre nou web, el grup del 
Facebook, el nostre Twitter i el perfil al Linkedin), doneu 
el vostre punt de vista i ens ajudareu així a fer de Joves 
Advocats de Catalunya una associació forta dins del nostre 
sector professional o, el que és el mateix, a fer de JAC la 
vostra associació d’àmbit català.

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)

JAG
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N O V E S  T E C N O L O G I E S

Signatura
electrònica

JAG

La signatura electrònica és un recurs tecnològic que per-
met identificar amb garanties l’autor o remitent d’un docu-
ment enviat telemàticament. La signatura no es materia-
litza d’una única manera, sinó que n’existeixen múltiples 
variants, com el tipus d’algoritme matemàtic emprat, la 
confidencialitat del contingut, allà on es guarda el certificat 
d’autenticitat o quin organisme l’ha emès. Al marge del sig-
nificat tècnic d’aquests factors, cal tenir també en compte 
el significat legal.

El Reial Decret-llei 14/1999 art. 3 recull que la signatura 
electrònica tindrà, respecte de les dades consignades de 
forma electrònica, el mateix valor jurídic que la firma ma-
nuscrita en relació amb els consignats en paper i, a més, 
serà admissible com a prova en judicis. 

És en aquest punt que apareix el primer aspecte que cal 
matisar: la definició del terme signatura electrònica, i que 
s’utilitza freqüentment com a sinònim de signatura digital. 
El primer concepte és fonamentalment un terme de natura-
lesa legal, i especifica que el certificat d’autentificació està 
contingut en un dispositiu físic segur que no permeti la seva 
reproducció, com per exemple una targeta intel·ligent amb 
xip o smart card (DNIe). Així doncs, la signatura electrònica 
és una signatura digital en què el certificat resideix en una 
targeta externa segura, i la signatura digital pot existir en el 
mateix mitjà o es pot guardar a l’ordinador com a arxiu, el 
qual pot ser fàcilment copiat si es disposa d’accés al termi-
nal físicament o remotament. 

D’aquesta manera, és recomanable per a qui vulgui signar 
documents i disposar de totes les garanties legals i tècni-
ques que adquireixi un paquet amb targeta intel·ligent, lec-
tor i programari específic. Però això no sempre és necessa-
ri, ni tots els organismes així ho requereixen. Per exemple, 
l’Agència Tributària només requereix signatura digital i no 
electrònica. Llavors, molts assessors fiscals no acostumen 
a disposar de la targeta i del lector, sinó només d’un certi-
ficat de persona jurídica per àmbit tributari, guardat al seu 
ordinador.

Però com funciona?
L’algoritme matemàtic més habitual està basat en un xifrat 

asimètric que consta d’una clau privada única i que sempre 
està en possessió de la persona signant, i d’una segona 
clau, aquesta pública, la qual es distribueix obertament a 
tot aquell amb qui es vulguin compartir documents sig-
nats. El sistema asimètric té la particularitat que les claus 
es poden utilitzar tant per xifrar com per desxifrar, però el 
desxiframent s’efectua exclusivament amb la clau oposada. 
Llavors, un text xifrat amb la clau privada pot ser desxifrat 
per tothom, ja que la clau pública es distribueix juntament 
amb el document signat. En canvi, un text xifrat amb una 
clau pública només pot ser desxifrat pel posseïdor de la 
clau privada.

En el cas d’un document que s’ha de signar, se’n pot gene-
rar una empremta digital única i característica; és a dir, és 
del tot impossible que dos documents tinguin la mateixa 
empremta digital. Aquesta empremta digital es xifra fent 
servir la clau privada (acte de signar el document), i llavors 
s’envien telemàticament el document original, l’empremta 
xifrada i el certificat.

El receptor del document signat també obté el certifi-
cat, el qual conté la clau pública i l’utilitza per desxifrar 
l’empremta digital. El receptor, quan ha rebut el document 
original, genera una segona empremta digital de la mateixa 
manera que ho ha fet l’emissor, de forma que l’empremta 
generada i la desxifrada han de coincidir. Si no és així, vol 
dir que el document original ha estat manipulat i no se’n pot 
garantir l’autenticitat.

És segura?
La resistència dels sistemes de xifrat asimètric resideix en 
la dificultat que tenen els ordinadors per generar i operar 
amb nombres primers (el nombres primers són aquells que 
només es poden dividir per 1 i per ells mateixos). Un ordi-
nador d’alta potència trigaria molts anys a trobar els nú-
meros primers fets servir en les claus d’un missatge xifrat.
A part de la seguretat tècnica, cal també parlar de la via-
bilitat jurídica. Els articles 2b, 6, 8,12 i 19 del Reial decret 
llei 14/1999 especifiquen que la signatura electrònica tin-
drà efecte jurídic si i només si el certificat que autentifica 
l’autor del document ha estat creat per un prestador de 
serveis de certificació autoritzat, mitjançant un dispositiu 
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segur i un seguit de recomanacions tècniques.

Per aquest motiu és recomanable posar aquest sistema en 
marxa mitjançant un proveïdor de serveis informàtics pro-
fessional que pugui proporcionar un certificat mitjançant 
un registrador o un prestador de servei autoritzat i prefe-
riblement reconegut; per exemple, utilitzant la plataforma 
CERES (CERtificación ESpañola) de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.

Què garanteix la signatura electrònica?
•	 L’autenticitat	de	la	identitat	de	l’emissor	del	missatge.
•	La	 integritat	de	 les	dades	emeses;	es	garanteix	que	el	

missatge no ha estat manipulat.
•	El	no	repudi:	l’emissor	no	pot	negar	haver	enviat	el	mis-

satge, ja que aquella signatura només la pot generar ell 
i ningú més.

Què no garanteix?
És important saber que la signatura electrònica fa referèn-
cia a l’autentificació de la identitat, però no necessàriament 
xifra el contingut del missatge, de manera que la confiden-
cialitat de la transmissió no és implícita. Aquesta respon-
sabilitat la té l’aplicació que gestiona la transferència: per 
exemple, l’Agència Tributaria, o bé enviant una clau pública 

perquè es xifri el document o bé xifrant el canal.

Com la puc fer servir?
Els usuaris disposen de totes dues opcions en funció de 
les seves necessitats. Poden adquirir un paquet amb tar-
geta, lector i programari, o bé obtenir el certificat, emma-
gatzemar-lo a l’ordinador i registrar-lo al seu navegador 
d’internet habitual, juntament amb la instal·lació d’un pro-
grama d’encriptació com el Microsoft CAPCOM, utilitzat 
per Internet Explorer. En tot cas, un bon punt de partida 
és el CERES o el vostre proveïdor tecnològic de confiança.
Per altra banda, si una empresa o entitat vol proporcionar 
als seus clients o afiliats un sistema de transferència de 
documentació segura, l’escenari tecnològic és més com-
plex, ja que s’han de prendre decisions sobre si es garan-
teix la confidencialitat dels continguts o no, els quals nor-
malment es proporcionen des del servidor de l’aplicació 
telemàtica, i el punt de partida és el vostre proveïdor de 
confiança.

Pere garcía gutiérrez
Responsable d’àrea a Broadcom

Assessor a Batallé i Compte
http://es.linkedin.com/in/peregarcia
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JAG A R T I C L E  T È C N I C

Notes
sobre el nou recurs d’emparament al Tribunal 
constitucional: 
La necessitat de provar l’especial 
transcendència constitucional 

Aquesta humil contribució a la Revista del JAG és fruit d’un 
encàrrec d’un membre del Congrés dels Diputats a l’autor 
per estudiar la impugnació del vet de la Cambra a certs 
membres del Grup Parlamentari Mixt negant-los el dret de 
formar part de l’anomenada Comissió de Secrets Oficials.1 
Responent a l’encàrrec s’han redactat els recursos d’empa-
rament al Tribunal Constitucional (TC) via art. 42 de la Llei 
Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC)2.  L’estratègia 
processal s’ha basat en presentar recursos d’emparament 
lleugerament diferents pels diputats i pel Grup Parlamenta-
ri Mixt del qual formen part.3

Hom situa l’origen del recurs d’emparament en el constitu-
cionalisme mexicà. Concretament, es preveu en la Consti-
tució mexicana de 1917.4 La Constitució espanyola de 1931 
preveu el recurs d’emparament entre els seus processos de 
control de constitucionalitat davant del Tribunal de Garan-
ties Constitucionals (art. 121.b). El referent més immediat 
del recurs d’emparament de la Constitució espanyola de 
1978 (CE) l’hem de situar en la Llei Bàsica de Bonn (Cons-
titució federal alemanya).5 El recurs d’emparament té sem-
pre per objecte la protecció dels drets fonamentals stricto 
sensu (arts. 53.2 i 161.1.b CE). És a dir, els drets fonamen-
tals reconeguts en els arts. 14 a 29 CE6 (més l’objecció de 
consciència de l’art. 30 CE).  La minsa regulació constituci-
onal és desenvolupada per la LOTC. 

Degut al col·lapse que patien els casos que es trobaven al 
TC, en la darrera dècada del 1990 i primera del 2000 sor-

giren veus que clamaven per la necessitat de reformar la 
LOTC. No només la constatació que la dilació en la resolu-
ció dels casos és una injustícia per se, sinó que es genera 
un perjudici processal a vegades oblidat: la impossibilitat 
de recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans fins que 
no s’hagin esgotat completament les vies processals inter-
nes. La reforma de 2007 de la LOTC7 sembla que ja dóna 
fruits, però encara no ha apaivagat certes veus crítiques amb 
la trigança a l’hora de resoldre.8 A 2011, el TC ha ingressat 
7.192 processos, dels quals 7.098 són recursos d’empara-
ment. Ha dictat 207 sentències, de les quals 145 eren en 
virtut de recursos d’emparament. A tall comparatiu, la Cort 
Suprema nord-americana, cúspide de la justícia ordinària 
dotada de les màximes funcions de control de constitucio-
nalitat, resol una xifra aproximada de 20 casos l’any. 9

Respecte l’engranatge organitzatiu, per regla general, deci-
dir sobre l’admissió a tràmit correspon a les Seccions (art. 
8.1 LOTC); els recursos d’emparament els resoldran les Sa-
les a partir de la seva competència residual (art. 11 LOTC); 
el Ple resoldrà els casos que afectin normes amb rang de 
llei i les demés qüestions que digui la LOTC o que el mateix 
Ple reclami (art. 10 LOTC). 

L’objecte principal que ara ens ocuparà serà l’admissió a 
tràmit del recurs d’emparament que obliga a justificar l’“es-
pecial transcendència constitucional” d’acord amb els arts. 
49.1 i 50.1.b de la reformada LOTC. Concretament, l’art. 
50.1.b LOTC resa el següent:

1- De iure, l’anomenada Comissió de Secrets Oficials no és una Comissió Parlamentària. 
2- Vid. El Mundo, “ERC recurre ante el TC por su exclusión de la comisión de Secretos Oficiales”, 23. V.2012. El Punt-Avui, “ERC presenta un recurs d’empara al TC contra el 
veto del PP a la Comissió de Secrets Oficials”, 23.V.2012.
3- A més dels diputats, està legitimat per interposar recurs d’emparament un Grup Parlamentari (inter alia, SSTC 23/1990, FJ 1, 36/1990, FJ 1, STC 118/1995, FJ 1, 38/1999, FJ 
1, 177/2002, FJ 1) per ser titular de drets fonamentals. Concretament, en la STC 36/1990 (FJ 1), el TC entén que el Grup Parlamentari és titular del dret fonamental reconegut a 
l’art. 23.2 CE. A més, segons aquesta Sentència, el Grup Parlamentari, a diferencia del partit polític, afectat per un acte intern de les Cambres o llurs òrgans frueix d’un interès 
legítim suficient en virtut de l’art. 162.2 CE en connexió amb l’art. 46.1 LOTC.
4- Art. 107 Constitució Mexicana (CM). Tanmateix no podem oblidar que el sistema de justícia constitucional mexicà segueix el model desconcentrat nord-americà en el qual 
és la justícia ordinària l’encarregada d’exercir el control de constitucionalitat de la llei. Dit això, per mitjà d’una majoria qualificada de 8 sobre 11 magistrats de la Cort Suprema 
existeix la possibilitat d’expulsar la llei de l’ordenament de manera similar a la justícia constitucional kelseniana (ad ex. 107.II CM). 
5- Art. 93 (1) 4a Llei Fonamental de Bonn. A nivell federal, existeix el recurs d’emparament directe contra lleis a diferència del que succeeix en el cas espanyol. Perquè el ciutadà 
alemany pugui impugnar lleis directament és necessària l’afectació directa i immediata de la llei al recurrent.
6- Val la pena no oblidar l’art. 10.2 CE que ens resa que els drets fonamentals s’interpretaran d’acord amb els tractats internacionals celebrats i ratificats sobre la matèria. La 
doctrina jurisprudencial i acadèmica a partir d’aquest article inclou la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans, altrament dit, Tribunal d’Estrasburg.
7- LO 6/2007.
8- Víctor Ferreres i Comella. “¿Y si Angela Merkel descubre lo que pasa con nuestro Tribunal Constitucional?”. El País. 14.VI.2012. La tesi fonamental del professor és que cal 
posar el TC “al dia” ara que té encomanat el control de “la regla d’or” pressupostària del dret de la Unió Europea.
9- Xifra segons l’antiga magistrada de la US Supreme Court Sandra O’Connor. Conferència de 15 de Maig de 2012 a la Sala Tàpies de UPF.
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Que el contingut del recurs justifiqui una decisió sobre el 
fons per part del Tribunal Constitucional per raó de la seva 
especial transcendència constitucional, que s’ha d’apreci-
ar atenent la seva importància per a la interpretació de la 
Constitució, per a la seva aplicació o per a la seva eficàcia 
general, i per a la determinació del contingut i l’abast dels 
drets fonamentals.

D’aquesta manera el control de l’admissió ja no es basa en 
unes causes d’inadmissió taxades, sinó que el recurrent 
haurà de justificar la necessitat que el TC es posicioni sobre 
el fons de l’assumpte. Dit d’altra manera, es produeix una 
inversió del judici d’admissibilitat. A més, segons el Ple del 
TC, la mera lesió d’un dret fonamental ja no serà suficient 
per admetre el recurs sinó que serà imprescindible una es-
pecial transcendència constitucional. Salvant les distàncies, 
ens aproximem a la forma d’admissió altament discrecional 
típica de la ja mencionada Cort Suprema nord-americana.10 
El Ple del TC11 ha classificat en set supòsits en els quals exis-
tiria l’especial transcendència constitucional:12 

1) faceta d’un dret fonamental susceptible d’emparament 
sobre el que no hi hagi doctrina del TC

2) ocasió perquè el TC esclareixi o canviï la seva doctrina 
com a conseqüència de noves reflexions, noves realitats 
socials o noves doctrines dels òrgans encarregats d’in-
terpretar els tractats internacionals als quals es refereix 
l’art. 10.2 CE

3) vulneració d’un dret fonamental que prové d’una llei o 
altra disposició de caràcter general

4) vulneració d’un dret fonamental que prové d’una interpre-
tació jurisprudencial reiterada que el TC considera errònia 

5) quan la doctrina del TC sigui incomplerta de forma gene-
ral i reiterada per la justícia ordinària o sigui interpretada 
de forma distinta pels diferents Tribunals 

6) quan un òrgan judicial incorri en una negativa manifesta 
del deure d’acatar la doctrina del TC

7) quan l’assumpte, sense estar inclòs en cap dels supòsits 
anteriors, transcendeixi el cas concret perquè planteja 
una qüestió jurídica rellevant i de repercussió política, 

social o econòmica, especialment, en determinats recur-
sos d’emparament electorals o parlamentaris. 

Derivat del darrer criteri podem apreciar que es tracta d’una 
llista eminentment oberta (numerus apertus). Endemés, és 
evident que ens trobem davant de criteris alternatius, no 
de criteris acumulatius. Malgrat aquest apunt teòric, no és 
sobrer quan redactem un recurs d’emparament intentar al-
legar que es dóna més d’un dels supòsits suara mencio-
nats. Aquests set escenaris han estat ratificats novament 
pel Ple del TC.13

Tal reforma de la LOTC i la jurisprudència del TC al respec-
te, no es poden entendre sense reflexionar en termes més 
generals. La CE és una norma jurídica que vincula tots els 
poders públics. D’aquesta manera, els Tribunals ordinaris 
són els garants principals dels drets fonamentals en la ma-
joria de casos. Tanmateix, els Tribunals ordinaris, a dife-
rència del TC, estan vinculats per les normes amb rang de 
llei (estatals o autonòmiques) i no les poden inaplicar per 
se encara que siguin contràries a la CE.14 En cas que un Tri-
bunal ordinari observi que una vulneració dels drets fona-
mentals es produeixi per raó d’una norma amb rang de llei, 
caldrà que presenti una qüestió de constitucionalitat al TC. 
El TC no és la cúspide de la jurisdicció ordinària, en canvi, 
té encomanada una tasca diferent i principal: el control de 
constitucionalitat de les normes amb rang de llei. Aquesta 
tasca requereix d’una reflexió profunda i pausada, que no 
encaixa bé amb un sistema que permeti l’arribada massiva 
de recursos d’emparament. A més, el TC resol normalment 
amb eficàcia erga omnes, és a dir, vinculant a tota la juris-
dicció ordinària (art. 5.1 LOPJ). En bona mesura, el TC tren-
ca el tabú de la doctrina del precedent (del stare decisis).  

Per acabar l’article intentarem tornar al principi parlant del 
recurs d’emparament parlamentari. En el setè i darrer su-
pòsit que es compleix l’especial transcendència constitu-
cional es menciona expressament el recurs d’emparament 
parlamentari. Una consideració encertada si tenim present 
que el recurs d’emparament parlamentari és un recurs di-
recte contra actes dels parlaments estatal i autonòmics 
sense valor de llei que vulnerin drets fonamentals (art. 42 
LOTC). Normalment aquest recurs es destina a la protec-
ció dels diputats i grups de les minories parlamentàries a 
partir de l’art. 23.1 i 23.2 CE.15 Les meses i presidències es 
composen en virtut de les majories polítiques, resolen en 

10- Segons l’antiga magistrada O’Connor el sistema d’admissió requereix d’un quòrum de 4 dels 9 magistrats que composen la US Supreme Court. Es desprèn de la mencio-
nada conferència l’altíssima discrecionalitat a l’hora de decidir sobre l’admissibilitat. 
11- STC 155/2009 (FJ 2)
12- En els vots particulars del magistrat Eugeni Gay podem llegir unes crítiques prou eloqüents a tota aquesta nova línia jurisprudencial. A tall d’exemple, Vot particular a la 
STC 155/2009 citada supra. 
13- ATC 61/2010 (FJ 2).
14- Els Tribunals ordinaris només poden inaplicar lleis directament quan siguin contràries al dret de la UE i existeixi una doctrina del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) clara al 
respecte. Del TJUE, vid, inter alia, Cas Simmenthal: Cas 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal S.p.A, 1978. Del TC, vid., STC 78/2010.
15- El recurs d’emparament parlamentari serveix per matisar la doctrina dels interna corporis acta, en virtut de la qual es negava tradicionalment la capacitat al poder judicial de 
controlar els actes parlamentaris. Aquesta doctrina no és abandonada completament, sinó que es veu superada quan ens referim al control dels drets fonamentals stricto sensu 
(no un control de constitucionalitat complet). Si bé a partir de l’art. 23.2, que és un dret de configuració legal, el TC inclou les regulacions nuclears dels reglaments parlamentaris 
en el paràmetre d’enjudiciament (en allò que es refereix a la iniciativa legislativa i el control del Govern especialment).



termes jurídics i d’oportunitat política i no tenen la noció 
d’”alienitat” que caracteritza l’exercici de la jurisdicció. Els 
diputats i grups parlamentaris normalment no disposen de 
la tutela de la jurisdicció ordinària (excepte contra els actes 
de naturalesa administrativa dels parlaments ex art. 1.3.a 
de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa). Per 
regla general només disposen del recurs de reconsideració 
a la pròpia Mesa del Parlament corresponent. Conseqüent-
ment, és normal que el TC, malgrat que la LOTC no faci cap 
excepció, suavitzi l’aplicació de l’especial transcendència 
constitucional en el cas dels recursos d’emparament par-
lamentaris puix que no han estat coneguts prèviament per 
cap altre òrgan jurisdiccional. En clau de lege ferenda, és 
desitjable que es reflexioni sobre la conveniència d’establir 
una jurisdicció (ja sigui intra o extraparlamentària) encarre-
gada de controlar les meses i presidències de les cambres 
legislatives estatals i autonòmiques vetllant pel respecte 
dels drets de les minories parlamentàries, tot deixant el 

recurs d’emparament parlamentari amb el mateix règim 
d’admissibilitat excepcional que la resta de recursos d’em-
parament. 

Pau Bossacoma i Busquets
  Llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra

Antic becari doctoral d’Història del dret 
de la Universitat de Girona

Actual becari doctoral de Dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra.
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Darrerament els mitjans de comunicació han tractat, per no dir que 
hi han passat de “puntetes”, si atenem a la magnitud de l’assumpte, 
la problemàtica de les participacions preferents. I és que la realitat 
de les participacions preferents ha transcendit de forma transversal, 
afectant als àmbits social, econòmic i polític arreu de l’Estat.
Des d’un punt de vista periodístic, la temàtica de les participacions 
preferents s’ha tractat, d’una banda, a partir dels bescanvis que les 
diferents entitats financeres han anat oferint als seus clients i, d’una 
altra, per les queixes de molts clients de les entitats bancàries que 
les acusen d’haver-los col·locat aquest producte d’una manera frau-
dulenta.
Amb aquest article pretenem aportar la nostra opinió sobre aquest 
controvertit afer, així com també explicar què són pròpiament les 
participacions preferents i quines són les vies jurídiques de recla-
mació.

Què són les participacions preferents?
Abans que res, entenem que el més adient serà que aclarim què són 
en realitat les participacions preferents: les participacions preferents 
són valors emesos per una societat que no confereixen participació 
en el seu capital ni dret de vot. Tenen caràcter perpetu i la seva ren-
dibilitat, generalment variable, no està garantida. Per tant, es tracta 
d’un producte complex, de risc elevat i que pot generar rendibilitat, 
però també pèrdues en el capital invertit.
Si hi aprofundim una mica més, podem afirmar que les caracterís-
tiques més importants de les participacions preferents són les se-
güents:
- Caràcter perpetu. És un producte sense venciment ni data de cadu-

citat. Per tant, el capital invertit només pot recuperar-se de dues 
maneres: bé perquè l’entitat emissora decideix amortitzar l’import 
invertit (fet impossible atesa la manca de liquiditat actual de les 
entitats emissores) o bé perquè algú les ha comprat (actualment, 
si algú les compra ho farà a un preu molt inferior al del seu valor).

- Cotització en un mercat secundari amb una operativa molt opaca 
(AIAF – SEND), lluny de la transparència i immediatesa que ofereix 
qualsevol sistema borsari. Bàsicament les entitats financeres “ca-
saven” les operacions de tal manera que, quan es trobaven amb 
un client que desitjava vendre les seves participacions preferents, 
buscaven entre els seus clients algú a qui poder-les-hi col·locar. 

- La percepció d’interessos (cupons) està condicionada a l’obtenció 
d’un cert nivell de beneficis per part de l’entitat emissora. Actual-
ment són vàries les entitats que han suspès el pagament dels cu-
pons: Banc de València, Unnim, Cam, CajaSur, Catalunya Caixa, 
Caixa Laietana, Bancaja i CCM. Atesa la greu situació econòmica 
dels mercats, és previsible que aquesta llista vagi en augment.

- En cas d’insolvència de l’entitat emissora, el capital invertit en 
participacions preferents no està cobert pel Fons de Garantia de 
Dipòsits (FGD).

- En cas que l’entitat emissora sigui declarada en concurs de credi-
tors, en l’ordre de prelació de crèdits, tots els titulars de partici-
pacions preferents se situaran només per davant dels accionistes 
ordinaris i darrera de tota la resta de creditors de l’entitat.

Com s’han comercialitzat?
Si partim de la base que les participacions preferents són un produc-
te financer legal, en el sentit que va ser el Banc d’Espanya qui en bona 
mesura en va impulsar la seva creació i després va comptar amb el 
vistiplau de la CNMV per a aprovar-ne les respectives emissions, és 
obvi que ens preguntem on rau el problema de les participacions 
preferents.
Doncs bé, en primer lloc podríem dir que el principal problema és 

que les participacions preferents es van col·locar de forma massi-
va a persones estalviadores, amb un perfil financer conservador, 
quan es tracta d’un instrument financer destinat a la recapitalització 
d’entitats que, per les seves característiques, va ser concebut per a 
ser comercialitzat entre grups d’inversió i grans empreses disposa-
des a assumir elevats riscos i volatilitats. 
En segon lloc, i no per això menys important que el primer, és el fet 
que per a poder col·locar un producte tòxic com aquest entre clients 
minoristes, la banca va haver de mentir en la majoria dels casos 
sobre l’autèntica naturalesa i característiques de les participacions 
preferents.
Sense anar més lluny, totes les característiques que hem enumerat 
més amunt sobre les participacions preferents resulten completa-
ment contràries a les explicacions que les entitats financeres van 
proporcionar als seus clients a l’hora de col·locar les participacions 
preferents. I és que, amb caràcter general, els empleats de banca 
destacaven tres suposades “bondats” de les participacions prefe-
rents:  
- Capital garantit.
- Liquiditat immediata. Disponibilitat de tot el capital amb previ avís 

de 24 a 72 hores.
- Percepció d’interessos (cupons) totalment garantida.

És a dir que les participacions preferents es van vendre en molts 
casos com una espècie de dipòsit a termini quan, en realitat, ni són 
un dipòsit (és tracta de valors cotitzables), ni tenen termini de venci-
ment (són de caràcter perpetu). 
A més a més, hem de remarcar el fet que la major part dels titulars de 
participacions preferents són persones de la tercera edat, circums-
tància que ¬-sota el nostre criteri- no ha estat pas fruit de la casua-
litat. Aquest fet podria obeir a una estudiada estratègia per part del 
sector financer, en tant que les persones d’avançada edat han man-
tingut des de sempre una forta vinculació, afectiva en la majoria dels 
casos, amb el seu gestor de banca, on la confiança era motiu més 
que suficient per no haver-se de llegir allò que se signava. A més, el 
fet de trobar-nos en una època de crisi en què la liquiditat brilla per la 
seva absència, unit al fet que les persones grans són molt estalvia-
dores i que disposen d’un capital després de molts anys d’estalvi, ha 
contribuït al fet que s’hagin vist per part de la banca com un mitjà per 
a obtenir recursos i, en conseqüència, com una oportunitat de cobrir 
les seves necessitats de recapitalització. 
Si a les anteriors explicacions hi afegim el fet que la denominació 
del producte en si mateixa, és a dir, “participacions preferents”, su-
ggereix inequívocament el contrari d’allò que realment és, podem 
afirmar que el sector financer es va poder valdre d’una enganyosa 
denominació del producte financer –en aquest cas no pas creada per 
ell- per a col·locar-lo amb major facilitat. Perquè recordem que les 
participacions preferents, paradoxalment, ni són participacions (no 
confereixen participació en el capital ni dret de vot) ni són preferents 
(en cas de concurs de creditors es situen en la penúltima posició en 
la classificació dels crèdits).

Els bescanvis
Malgrat que les participacions preferents es comercialitzaven des de 
l’any 1999, no ha estat fins ara que, coincidint amb la creació de la 
plataforma electrònica SEND per a la negociació de deute corporatiu 
en el qual han començat a operar les participacions preferents, els 
titulars s’han vist privats de recuperar el 100% del seu valor nominal. 
Podríem dir que, ara per ara, els estalvis dels titulars de participa-
cions preferents han patit unes pèrdues generalitzades d’entre un 
25 i un 80%.

A R T I C L E  O P I N I ÓJAG

Participacions
(gens) preferents
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No obstant això, no ha sigut aquest nou sistema el que ha desenca-
denat totes aquestes pèrdues. Tot al contrari, la plataforma SEND ha 
posat una mica d’ordre i concert a totes les irregularitats que s’anaven 
cometent en el mercat secundari AIAF.
L’actual esclat de les participacions preferents té el seu origen més 
remot en l’acord conegut com a “Basilea III”. Aquest acord, assolit per 
la Comissió de Supervisió Bancària de Basilea l’any 2011, estableix 
que a partir de l’any 2013 les participacions preferents ja no compu-
taran com a capital de màxima qualitat per a l’entitat emissora (Tier 
1) i, per tant, no es tindran en compte a l’hora de valorar si aquesta 
compleix amb els requisits mínims de reforç de la seva posició envers 
d’un eventual escenari de risc financer.
Ha estat a partir de “Basilea III”, doncs, que totes les entitats finance-
res –mogudes per l’ànim d’assolir uns millors ratis de solvència- han 
decidit traslladar tot el capital que tenen en participacions preferents 
cap a un altre tipus d’actiu que computi com a capital de màxima qua-
litat. I ha estat així com el sector financer en general s’ha llançat a la 
caça i “recompra” de les participacions preferents.
El més sorprenent de tot és que la banca, fins fa ben poc obsessio-
nada a col·locar participacions preferents, ha començat ara a oferir 
bescanvis entre els seus clients tot adduint a una sèrie falses excuses, 
com ara que la CNMV els ha bloquejat el mercat secundari o bé que 
una normativa europea els prohibeix seguir operant amb participa-
cions preferents. 
D’aquesta manera, i amb la cotització de les preferents a la baixa fruit 
del pànic que ha desfermat la política del bescanvi, la banca –adoptant 
un rol entre víctima i màrtir- ha presentat aquests bescanvis als seus 
clients com a única sortida per a salvar els seus estalvis quan, en 
realitat, els bescanvis obeeixen una interessada maniobra de la banca 
dirigida a salvar els seus propis balanços. 
Com que les accions sí que computen als efectes de reforçar el capital 
de màxima qualitat, aquelles entitats que per raó de la seva configura-
ció jurídica tenen la possibilitat d’emetre accions, s’han limitat a oferir 
als seus clients un bescanvi de participacions preferents per accions 
o per altres productes que forçosament s’han d’acabar convertint en 
accions (per exemple els bons convertibles).
També ens trobem amb aquelles entitats que no tenen la possibilitat 
d’emetre accions, les quals han ofert dipòsits a termini, i aquelles al-
tres que pel fet d’estar intervingudes per l’Estat, no poden oferir cap 
tipus de bescanvi.
Arribats a aquest punt, i prèvia anàlisi de la documentació que ens 
faciliti el client, és necessari que ens plantegem la possibilitat d’iniciar 
una reclamació.

Reclamació extrajudicial
Pel que fa a la via extrajudicial de reclamació, resulta d’interès allò es-
tablert per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de refor-
ma del sistema financer, ja que suposa la base sobre la qual s’articula 
tot el sistema de reclamació extrajudicial del client i/o inversor.

1- Reclamació escrita davant del Servei d’Atenció al Client o del 
Defensor del Client de la pròpia entitat. 

La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del 
sistema financer, obliga les entitats a tenir operatiu un servei 
d’atenció al client que rebi i gestioni les reclamacions dels seus 
propis clients. Està clar que la objectivitat d’aquest servei s’ha de 
posar en dubte ja que no deixa de ser un departament més dins de 
la mateixa entitat financera.

D’altra banda, la llei contempla la possibilitat que, potestativament, 
les entitats comptin amb un ens independent anomenat Defensor 
del Client que s’encarregui d’estudiar i gestionar totes les reclama-
cions dels seus clients. Un cop més, hem de dubtar de la verdadera 
objectivitat d’aquesta institució, ja que entre aquesta i l’entitat fi-
nancera existeix una claríssima dependència laboral i econòmica.

El termini màxim de resposta és de dos mesos des de la presenta-

ció de la reclamació.

En qualsevol dels dos casos, la decisió a la qual s’arribi vincularà 
l’entitat financera, fet que ens porta al fet que decaiguin gran part 
de les possibilitats d’obtenir una resolució satisfactòria en aquesta 
fase.

2- Reclamació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Un cop han transcorregut dos mesos sense haver obtingut respos-
ta per part del SAC de l’entitat, o si la resposta obtinguda no és 
satisfactòria pels interessos del client, s’haurà de reclamar davant 
l’Oficina d’Atenció a l’Inversor de la CNMV. En aquest cas, la llei no 
estableix un termini màxim per donar resposta a les reclamacions, 
mentre que el seu dictamen no és vinculant per a l’entitat financera 
implicada. 
Dit això, en el cas que la decisió sigui favorable al reclamant ente-
nem que l’única força que pot tenir el dictamen de la CNMV ho serà 
com a una prova més dins de l’inevitable procediment judicial, en 
cas que el client encara no hagi vist satisfetes les seves preten-
sions.

Pel que fa a la possibilitat d’intentar una mediació i/o l’arbitratge de 
consum, considerem que no val la pena dedicar gaire temps a donar 
explicacions atès que la submissió a aquest mecanisme és totalment 
voluntària i històricament les entitats bancàries tampoc han estat gai-
re partidàries d’acollir-se a aquestes vies de resolució.

Reclamació judicial
Sense necessitat d’esgotar la via extrajudicial, l’altra opció és la re-
clamació judicial.
En primer lloc, apuntar que evidentment si els fets són constitutius 
d’il·lícit penal -per exemple estafa o falsedat documental- la jurisdic-
ció penal serà idònia per conèixer de l’assumpte. En qualsevol cas, 
per la nostra experiència, en la gran majoria dels casos no es donen 
els elements necessaris d’aquests tipus penals, per tant, tampoc ens 
aturarem més en aquest àmbit.
Així doncs, la nostra opinió és que el gruix de reclamacions judicials 
hauran de sotmetre’s a la jurisdicció civil. Pel que fa a la competència 
territorial, entenem que l’ostentarà el jutjat del municipi on es trobi 
la sucursal en la qual es va signar l’ordre de compra de preferents 
(article 51.1 de la LEC).
L’acció que s’haurà d’exercitar majoritàriament serà la de nul·litat (o 
anul·labilitat si es prefereix) en base a l’article 1.265 del Codi Civil Es-
panyol, i normalment s’ajustarà al cas de l’error en el consentiment, 
tot i que en alguns casos també ens podríem trobar en el supòsit de 
concurrència de dol.
El tipus de judici el marcarà la quantia del plet.
Pel que fa a la prova de l’error, ens hem trobat amb casos en què la 
pròpia documentació de l’entitat ja plasmava informació incorrecta 
que, inevitablement, induïa a l’error al client respecte del producte que 
estava contractant, però en molts altres casos, quan la documentació 
és “correcta”, han de ser altres fets i/o testimonis els que ens ajudin 
a demostrar que el nostre client va comprar les participacions prefe-
rents creient que contractava un altre tipus de producte, normalment 
antagònic al que realment adquiria.
Tot i que no hi ha una jurisprudència consolidada en l’àmbit de les 
participacions preferents, tota aquella existent en matèria de nul·litat 
dels contractes per error i/o dol serà plenament aplicable a aquests 
casos. No obstant això, sí que és cert que s’han dictat una vintena 
de sentències relatives a participacions preferents emeses per enti-
tats estrangeres i comercialitzades per entitats financeres de l’Estat 
espanyol. A les mateixes, s’apunta com a fet a tenir en compte que el 
perfil del client mai havia estat el d’un inversor agressiu en atenció al 
seu historial financer. Un altre fet que s’ha tingut en compte en molts 
casos és l’avançada edat del client en el moment de contractar les 
participacions preferents. I és que resulta poc probable que una per-
sona de 80 anys, per exemple, decideixi posar tots els seus estalvis 
en un producte sense venciment i que, a més, cotitzarà en un mercat.



Lamentablement, en molts casos resultarà complicat demostrar la 
concurrència d’error o dol en el consentiment, per la qual cosa s’haurà 
d’advertir al client del risc que, en funció de la quantitat i la qualitat dels 
elements probatoris que estiguin al nostre abast, existeix la possibi-
litat de fracassar en la reclamació, així com la de que se’l condemni a 
pagar les costes del contrari, essent ell mateix qui decideixi si empren-
dre l’acció judicial o no.

Demandes col·lectives i acumulació d’accions
S’ha plantejat -sobretot per part d’algunes associacions d’usuaris 
i consumidors- la possibilitat de presentar una demanda col·lectiva 
contra les entitats financeres per la comercialització de participacions 
preferents. Doncs bé, si atenem al fet que les participacions preferents 
són un producte legal i que les entitats financeres estan habilitades per 
a comercialitzar-lo, no serà una demanda col·lectiva la fórmula més 
adient per a la reclamació dels clients, ja que aquest tipus de deman-
des estan pensades per la defensa d’interessos difosos i perquè la 
sentència obtinguda afecti una col·lectivitat, però no pas per entrar a 
analitzar els casos de manera individual. 
En el cas de les participacions preferents, el que s’estarà decidint en 
seu judicial és si a certa persona se la va induir a error en el moment 
de comprar les participacions preferents, i no pas si l’entitat que li va 
comercialitzar les preferents estava autoritzada a fer-ho o si les parti-
cipacions preferents que va contractar no complien, com a producte, 
amb els requisits legalment establerts.
D’altra banda, entenem que el que sí que hi cabria, almenys formal-
ment, és una acumulació d’accions de diversos afectats contra una 
mateixa entitat. Ara bé, el que s’ha de tenir clar és que el que busquen 
molts afectats amb aquesta opció es instrumentalitzar una deman-

da conjunta com a mesura de pressió (“si som més, tenim més pos-
sibilitats de guanyar”, “així el jutge tindrà més clar que tot era una 
engany”...). Dins d’un mateix procediment amb accions acumulades 
obtindrem tantes resolucions com demandants, per tant es pot donar 
el cas que uns afectats vegin satisfetes les seves pretensions i d’altres 
no. I això és així perquè el jutge estudiarà i valorarà cada acció acumu-
lada de forma individual.
En qualsevol cas, considerem que l’opció més segura pels afectats és 
la presentació d’una demanda individual. I és que, si bé formalment és 
possible una acumulació, optar per aquesta via introdueix un element 
més que s’escapa del nostre control a l’hora que el procediment sigui 
admès a tràmit i aquest pugui veure’s entorpit per qüestions que es 
podrien haver evitat des d’un principi, ja que, en última instància, serà 
el jutge qui decideixi sobre la procedència o no de l’acumulació, ja sigui 
d’ofici, ja sigui per la més que segura impugnació de l’entitat bancària 
demandada.
 A més, és important saber que no tothom estarà en disposició de 
satisfer les seves pretensions en seu judicial i que, per tant, hi haurà 
clients a qui, a la vista de les proves amb les que comptem, serà millor 
recomanar-los no iniciar la via judicial i acceptar un eventual bescanvi, 
o bé romandre a l’espera de la solució que l’entitat pugui proposar.

Antoni Blanch Brugarolas
Col·legiat núm. 2.521 de l’ICAG

Andrés Ruiz Vera
Col·legiat núm. 2.788 de l’ICAG

Creadors de la Plataforma d’Afectats 
per les Participacions Preferents de Girona (PAG)
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JAG A R T I C L E  T È C N I C

La Sentència del Tc
de 16 de febrer de 2012 que declara la 
inconstitucionalitat de l’article 43 del codi de 
Família de catalunya
La Sentència de 16 de febrer declara la inconstitucionalitat del 
derogat article 43 del Codi de Família, que permetia a Catalunya 
acumular l’acció de divisió de cosa comuna al procediment de 
nul·litat, separació o divorci. 

Aquesta era una norma pacífica, vigent durant més d’una dè-
cada, que havia resolt la inseguretat jurídica que sorgeix en el 
moment de la crisi matrimonial per causa de la coexistència en 
el matrimoni català del règim de separació de béns i la comuni-
tat ordinària indivisa de béns propis dels cònjuges.

Igualment, el vigent article 232-12 del Llibre II del Codi Civil 
de Catalunya facilita aquesta acumulació, amb la possibilitat, a 
instància de part, de considerar en conjunt els béns dels cònju-
ges i formar-ne lots per adjudicar-los. En aquest darrer cas, la 
Disposició Addicional Tercera de la Llei 25/2010 d’aprovació del 
Llibre II ens remet al procediment dels articles 806 i següents 
de la LEC. Aquesta disposició acaba amb la discussió sobre 
l’aplicabilitat d’aquests articles per dividir els distints béns en 
comunitat indivisa dels cònjuges. 

A més, el legislador català en la Disposició Addicional Cinquena 
de la citada llei faculta als membres de la parella estable per 
exercir igualment l’acció de divisió de cosa comuna. 

Tanmateix, no es pot oblidar la norma processal de l’article 
552-11.6 del CCCat, que també es refereix a aquesta possibili-
tat d’acumulació.

És palès en la Sentència del TC el transfons polític de la de-
claració d’inconstitucionalitat, i el desconeixement pel tribunal 
de la realitat social catalana, realitat que sustenta l’iniciativa del 
legislador català en la redacció de la norma.

El TC no qüestiona el dret substantiu, sinó que considera que 
s’ha produït una vulneració de les competències legislatives 
que disposa Catalunya en el marc competencial que estableix la 
Constitució Espanyola. El TC  raona que el règim de separació 
de béns no és exclusiu de Catalunya, ja que en altres territo-
ris de l’Estat espanyol també existeix i, per tant, aquesta falta 
d’exclusivitat no ens permet establir normes processals. 

En conseqüència, “el café para todos” obligaria els cònjuges 
catalans a interposar distints procediments alhora.

En un context de règim de separació de béns ens podem trobar 
amb la necessitat de determinar la titularitat i, per tant, el règim 
jurídic dels béns propis dels cònjuges, pensi’s en les especiali-
tats de les adquisicions oneroses en el matrimoni o els béns de 
titularitat dubtosa, així com en les noves presumpcions sobre 
els béns mobles de valor ordinari destinats a l’ús familiar —ar-
ticle 232-3 i 4 CCCat.

Alhora, és freqüent que en el règim econòmic de separació de 
béns els cònjuges ostentin com a mínim un bé en comunitat 
indivisa que majoritàriament coincideix amb l’habitatge familiar. 

Per tant, sovint haurem de resoldre la titularitat dels béns, la 
“liquidació” de certs drets i obligacions entre els cònjuges i, 
a més, abordar l’existència d’una comunitat indivisa sobre 
l’habitatge familiar o un conjunt de béns, que exigiran, doncs, 
la seva dissolució per divisió de la cosa i la conseqüent adjudi-
cació o venda —article 552-11 CCCat.  

Així doncs, una cosa és el règim econòmic matrimonial i l’altra el 
règim jurídic al qual queden subjectes els béns adquirits conjun-
tament pels cònjuges abans o durant el matrimoni. 

Cal tenir en compte que, a més, aquestes qüestions tenen inci-
dència directe en la concreció de les mesures relatives al dret 
d’ús de l’habitatge familiar i la fixació de les obligacions deri-
vades de la titularitat, així com també en la determinació d’una 
possible compensació econòmica per raó de treball ateses les 
regles de càlcul dels increments patrimonials, i fins i tot, en la 
fixació d’una prestació compensatòria —article 233-15.2 CCCat.

La positura dels tribunals i la doctrina envers aquesta situació 
ha anat canviant i fins i tot ha estat contradictòria, per la qual 
cosa el legislador català, i en termes de seguretat jurídica, ha 
procurat facilitar l’acumulació de totes aquestes qüestions en 
un sol procediment.

La resolució que planteja el recurs d’inconstitucionalitat analitza 
aquesta previsió del legislador català en relació als article 438.3 
i 73.1.2 de la LEC que precisament prohibeixen l’acumulació 
d’accions. 

El TC conclou que “el art. 43.1 del Código de Familia, que per-
mite la acumulación de la acción de división de la cosa común 
a la acción de disolución del matrimonio, incorpora una verda-
dera especialidad procesal frente al Derecho procesal común.” 

En aquest sentit, el mateix Fiscal General de l’Estat observa, 
però, que la norma catalana “formula la acumulación de la ac-
ción de división de la cosa común a las acciones personales de 
ruptura matrimonial como facultad, no como obligación, sólo 
para el caso de que el régimen económico matrimonial sea el de 
separación de bienes y con un limitado efecto, por cuanto la ac-
ción de división de la cosa común conduce a la declaración de 
la cosa como dividida pero su ejecución se difiere. Esto signi-
fica, sigue el Fiscal, que la liquidación de los bienes se deriva a 
un proceso ulterior de liquidación, en ejecución de la sentencia 
dictada, y que la liquidación del indiviso declarado divisible se 
realizará de conformidad con el Derecho procesal común, arts. 
806 y ss. LEC. En suma, la innovación procesal de la norma 
catalana se constriñe a lo siguiente: “permitir, no obligar, a la 
acumulación de dos acciones declarativas: esta es, pues la dife-
rencia con la legislación común ya que la descomposición entre 
declaración y ejecución en un mismo proceso (en legislación 
foral) o en dos (según la legislación común) es más artificiosa 
que real, visto además que la liquidación en el sistema de De-
recho común, es asumida por el mismo juez que conoció de la 
acción constitutiva del nuevo estado civil (art. 807 LEC)”. 
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El context normatiu català ens permet acudir, i sovint en termes 
de viabilitat econòmica, o bé a l’acumulació de l’article 43 del 
CF, ara article 232-12 del Llibre II del CCCat, i conseqüentment a 
una execució en els termes de l’article 552-11 del CCCat. O tam-
bé ens permet utilitzar el procediment ordinari per a la divisió de 
la cosa amb les especialitats previstes en el Llibre V. 

Per la liquidació d’una pluralitat de béns en indivisió podem 
utilitzar el procediment previst per l’article 806 de la LEC, es-
sencialment la fase prevista en l’article 810 segons reconeix la 
jurisprudència, però del que – crec - s’ha de tenir especialment 
en compte la seva possible complexitat i cost. La jurisprudència 
a Catalunya, tot i que amb discrepàncies en la doctrina, accepta 
com a viable acudir a aquest procediment de liquidació malgrat 
que exigeixi l’existència d’una massa comuna de béns i drets 
subjectes a determinades càrregues i obligacions, incompatible 
per tant amb la naturalesa del règim de separació de béns. 

Coincideixo en el fet que sembla absurd pretendre liquidar una 
comunitat que no existeix, si bé, com deia i recull alguna sen-
tència (veure la sentència número 110/2010 de 23 de febrer,  
de l’APB),  la realitat socioeconòmica demostra l’existència 
d’un règim de separació de béns inicial que coexisteix amb 
l’adquisició pels cònjuges de determinats béns en comú i en 
règim d’indivisió, pel que sembla possible incloure aquesta 
situació, que requereix una “liquidació”, en la concepció del 
procediment especial previst a l’article 806 de la LEC. De fet, 
com hem senyalat, el nou CCCat en fa una remissió expressa 
d’aquesta darrera opció. 

Ara bé, abans d’acudir a la liquidació dels béns es qüestiona la 
necessitat o no d’un pronunciament declaratiu de dissolució 
de la comunitat ordinària indivisa previ a la liquidació o exe-
cució de la divisió. La jurisprudència conclou que el legislador 
català parteix de la premissa de l’evident necessitat d’aquesta 
declaració. 

El concepte del legislador comú d’un règim de separació de 
béns en sentit estricte l’ha exclòs de l’article 806 de la LEC, 
alhora que ha propiciat la manca de la previsió d’una norma de 
procés adequada per resoldre convenientment la seva dissolu-
ció i liquidació.

Per tot, entenc que es justifica la necessitat de normes pro-
cessals específiques en raó de la norma substantiva catalana 
i la realitat social imperant a Catalunya, com es defensa en el 
recurs d’inconstitucionalitat que, a més, afegeix arguments 
d’economia processal i racionalització, o com es diu en el vot 
particular, la norma es justifica per motius d’agilitat i eficiència 
en la resposta judicial, així com fins i tot per raons vinculades a 
l’economia domèstica de les parts.

El TC, però, considera que el legislador català no està legitimat 
en els termes de l’article 149.1.6 de la CE per introduir aquestes 

previsions processals que no responen a una necessitat deriva-
da de la particularitat substantiva del dret civil català.

La doctrina evidentment discuteix aquest criteri afegint que a més 
a Catalunya cal tenir en compte que tenim l’especificitat derivada 
de la regulació de les parelles estables i les previsions del legisla-
dor entorn a les mesures que s’han d’acordar en el procediment 
de separació, nul·litat o divorci —article 233-4 del CCCat— que, 
per tant, com a mínim legitimen aquesta especificitat.

En aquest nou escenari, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 
i la Societat Catalana d’Advocats de Família, consideren que la 
divisió de la cosa comuna es recull expressament com un efec-
te de la nul·litat, separació i divorci —article 233-2.3d CCCat— i 
que, per tant, es pot demanar o regular de comú acord pels 
cònjuges o per les parelles estables —article 234-6 CCCat. 

En els darrers fòrums de debat d’aquesta qüestió sembla que 
és unànime la consideració que la inconstitucionalitat no afecta 
l’actual regulació del Llibre II  i que no té efectes retroactius, per 
la qual cosa no afectarà els assumptes en tràmit. Igualment, es 
considera que en tot cas la declaració d’inconstitucionalitat no 
afecta les normes reguladores de les parelles estables no con-
templades pel TC en el recurs.  Tampoc afecta la inconstitucio-
nalitat a la divisió de cosa comuna acordada en convenis regu-
ladors —article 233-2.3d CCCat— que no s’ha valorat pel TC. 

Així mateix, es considera que s’ha de tenir en compte que el TC 
no ha declarat inconstitucional per connexió o de forma con-
seqüent la norma de l’article 76.3.e del CF i el seu equivalent 
l’article 233-4.2 del CCCat. 

En qualsevol cas, els tribunals no poden deixar d’aplicar una 
norma que no ha estat declarada inconstitucional. 

Tanmateix, cal acabar aquestes valoracions amb la recent apro-
vació per la Comissió de Justícia del Congrés sobre el Projecte 
de llei de mediació en assumptes civils i mercantils, que intro-
dueix una nova excepció a l’apartat 3 de l’article 438 de la LEC 
que diu: «4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o 
nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil 
de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los 
cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división 
de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comu-
nidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen 
de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo soli-
citare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos 
de formar lotes o adjudicarlos.»

Fi de la qüestió. De fet,  la sentència potser en realitat té més 
transcendència política que jurídica. 

Eva Beneit Vila
Col·legiada núm. 2103 de l’ICAG

Com és habitual, el JAG ha col·laborat amb l’ICAG en el programa d’actes que s’organitzen en motiu de la festivitat de Sant 
Raimon de Penyafort. Motivats per l’èxit del I Campionat de pàdel jurídic “del món”, aquest any s’ha jugat la segona edició 

a les instal·lacions del Pàdel Indoor 2 de Girona. Volem expressar el nostre agraïment als participants, al Pàdel Indoor Girona, 
al Golf d’Aro, i també a la resta de col·laboradors per la seva implicació, ja que sense ells no hauria estat possible la celebració 
del torneig.

Com anunciàvem a l’anterior número de la revista, el JAG va convocar el Premi de Narrativa curta Sònia Ors i Vila i el Concurs 
de Fotografia. Pel que fa al Premi de Narrativa, enguany ha quedat desert, i el guardó del Concurs de Fotografia ha sigut pel 

company Josep Viella per la fotografia denominada: “Quina crisi?”, i que és la portada d’aquesta edició. 

Joves activitats

En el moment de l’edició de la revista ja s’ha aprovat la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, que conté en la Disposició Final 
Tercera, apartat dotzè, la modificació de l’article 438 de la LEC que s’esmenta en l’article que es publica.
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Els Joves Advocats de Girona acaben d’estrenar nou perfil 
de twitter per tal de donar a conèixer les últimes novetats 
i mantenir un diàleg més directe amb els nostres lectors. 

Twitter suposa una nova via de comunicació en la qual 
destaquen la immediatesa i el contacte recíproc, fet que el 
JAG vol aprofitar compartint inquietuds, interactuant amb 
tot un seguit d’activitats que anirem presentant en els pro-
pers números i millorant la interacció amb els operadors 
jurídics.

Es vol arribar a més usuaris i créixer en difusió, fent un 
exercici de transparència i d’ajuda al compliment dels fins 
de l’agrupació dels Joves Advocats de Girona. Així, el nou 
compte de Twitter aspira a fomentar l’apropament dels jo-
ves advocats en el si del col·lectiu, fent-los partícips de 
la vida col·legial mitjançant activitats i serveis comuns 
d’interès pels membres, ja sigui de caràcter professional, 
formatiu, cultural i altres.

Vosaltres inspireu aquesta secció... 

Animeu-vos a participar-hi!

Pel proper número seleccionarem les millors piulades que 
opinin sobre la revista, proposin articles o seccions d’in-
terès i comparteixin els millors plans per a les vacances!

Seguiu-nos!

http://facebook.com/joves.advocatsdegirona 

jovesadvocatsgirona@gmail.com

@JagGirona

Els Joves Advocats de Girona estrenen nova eina de comu-
nicació a l’abast de tothom, dirigida a expressar opinions, 
experiències i anècdotes relacionades amb el món jurídic.

Les cartes hauran de ser breus, no superar les 20 línies, 
expressar preferiblement una única idea, exposar de forma 
entenedora el que es vol compartir i, finalment, hauran 

d’anar signades amb el nom i cognoms i el número de 
col·legiat o DNI.  S’hauran d’enviar al correu electrònic 
jovesadvocatsgirona@gmail.com, amb l’assumpte de 
“Cartes al JAG”, i les millors es publicaran a la revista del JAG.

Atentament, 
La Junta del JAG

El Congrés confirma que els llicenciats en Dret estaran exempts de superar màster i examen per a exercir: una esmena transaccional 
presentada pel Partit Popular, que va rebre el suport de la resta dels grups parlamentaris, eximeix els llicenciats en Dret a realitzar el 
màster d’accés a l’advocacia. (31/05/2012)

El Constitucional “legalitza” Sortu. (21/06/2012)

El Senat dóna llum verda a la Llei de mediació que agilitzarà i abaratirà processos. (22/06/2012)

Dívar dimiteix com a president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial. (21/06/2102)

El Congrés demana al Govern estatal les reformes necessàries per assolir “la viabilitat de la guarda i custòdia compartida”. (20/06/2102)

Díez-Picazo triat president de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. (20/06/2102)

Justícia desbloqueja la concessió de nacionalitats amb el Pla Intensiu de Tramitació. (26/06/2102)

Els secretaris judicials defensen les taxes perquè la crisi no permet sostenir una Justícia “plenament gratuïta”. (20/06/2012)

Interior i els col·legis d’advocats de Catalunya signen un conveni de col·laboració en matèria de trànsit. (20/06/2012)

CGAE i l’AEPD el·laboren un informe pioner a Europa sobre la utilització del cloud computing pels despatxos d’advocats. (19/06/2012)

Gallardón proposa penes de presó pels qui cometin una “actuació irregular” en els mercats financers. (29/05/2012)

El preu del sòl baixa un 2,7% el primer trimestre de 2012. 15/06/2012

Gonzalo Moliner, nou president del CGPS. 17/07/2012

El JAg 2.0

cartes al JAg

Breus: repàs de l’actualitat

JAG
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novetats
discogràfiques

MISHIMA 
L’AMOR FELIÇ
L’amor feliç és el darrer disc en el que 
han estat treballant Mishima. Així doncs, 
aquests cinc músics de Barcelona ens 
presenten el seu sisè treball, que conté 
cançons com “L’ Última ressaca”,  “La 
Vella Ferida” o “No Existeix L’Amor Feliç”. 
Després de dos anys tornen a oferir-nos 
un conjunt de cançons amb unes lletres 
profundes i poètiques però sense allu-
nyar-se d’allò proper.

 
ELS AMIcS DE LES ARTS 
ESPÈCIES PER CATALOGAR
Espècies per catalogar, així es diu l’últim 
treball d’aquest quartet barcelonès que 
segueixen la tendència d’unes melodies 
pop senzilles, aquesta vegada, però, in-
corporant acompanyament instrumental 
amb acordions, violins i algun toc elec-
trònic. Una de les millors novetats a tenir 
en compte dins el ventall de possibilitats 
de la música en català.

 
JORDI SAVALL
JUANA DE ARCO
Sens dubte, us recomanem el darrer tre-
ball de Jordi Savall, que porta per nom 
Juana de Arco, així com els anteriors tre-
balls que han sigut presentats sota unes 
edicions molt acurades i musicalment 
excel·lents. Us convidem a explorar la 
discografia de Savall, que de ben segur 
no us decebrà.

 
NEIL YOUNg 
AMERICANA
L’últim àlbum que presenta el músic ca-
nadenc Neil Young, i ho fa de la mà de 
la banda Crazy Horse, recollint tota l’es-
sència del folk clàssic americà amb lle-
tres que no deixen d’estar implicades a 
motius socials.

MARLANgO
UN DIA EXTRAODINARIO
Ens presenten el seu últim àlbum en cas-
tellà. És el cinquè treball d’estudi d’aquest 
grup, liderat per Leonor Watling, i ha si-
gut produït per Suso Saiz. Hi podem tro-
bar cançons com “Dame la razón”,  “Bo-
cas prestadas”, “Si yo fuera otra” o “ Un 
día sin ti”.

 FRED I SON
UN ALTRE TEMPS
Després de gairebé dos anys publiquen 
un nou treball que porta per nom Un altre 
temps. Un disc aparentment senzill però 
ple de cançons carregades de matisos 
que el col·loquen com a referent del pop 
català, amb unes lletres plenes de melan-
colia, esperança i desig, que ens recor-
den l’origen del nom del grup.

 
LEONARD cOHEN
OLD IDEAS
Deu noves cançons de Cohen que, com 
sempre, no decepcionaran als amants de 
la seva música. Així, tenim al davant un 
Cohen que accepta la condició que marca 
el pas del temps en la seva persona i ho 
demostra amb unes lletres arrancades de 
l’escena del blues més melancòlic i realista.

 
MARILYN MANSON
BORN VILLAIN
Després d’una bona temporada, ens sor-
prèn amb un disc que en gran part es re-
munta a la música que el va cultivar en 
la seva adolescència: postpunk obscur i 
rock industrial. Són tretze temes ben tre-
ballats i una versió del “You’re so Vain”, 
de Carly Simon, amb la col·laboració de 
Johnny Depp.

 
NORAH JONES 
LITTLE BROKEN HEARTS
Norah Jones ens presenta el seu cinquè 
àlbum d’estudi seguint la tendència habi-
tual de mantenir una bona mescla entre 
pop i blues, coproduït i coescrit de la mà 
de Danger Mouse (Brian Burton). Inclou 
el tema “Happy pills”, que és una mostra 
molt representativa dels dotze que com-
ponen el disc.

SILVIA PEREZ cRUZ
11 DE NOVEMBRE
11 de novembre és el nou i primer treball 
en solitari d’aquesta dolça veu i gran artis-
ta. Tenim al davant una treball molt propi, 
que a l’allunyar-se de les tendències més 
generals mostra un caire més independent 
i personal que demostra una vegada més 
la gran capacitat que té per moure’s amb 
total comoditat en diversos estils com ara 
jazz (amb Javier Colina), folk, flamenc... 
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BONES INTENCIONS
Maria Mercè Roca
Darrera novel·la de l’escriptora gironina, que 
retorna després d’un llarg parèntesis. La pro-
tagonista és una farmacèutica, casada, amb 
dis (sis o dos?) fills i que viu a Girona. Porta 
una vida ordenada, però de cop se li ensorra. A 
traves de diversos personatges que aniran pas-
sant per la seva vida, descobrirà que sempre hi 
ha segones oportunitats i que d’un gran mal en 
surt (de vegades) un gran bé.

TERENCI DEL NIL 
Terenci Moix 
Reedició d’aquesta coneguda novel·la de Teren-
ci Moix, que es va publicar per primera vegada 
l’any 1970. De molta gent és sabuda la seva 
admiració i devoció del malaguanyat escriptor 
català per Egipte i tota la seva cultura. També 
en aquests moments de canvi s a Egipte, és un 
bon moment per revisar la visió d’una època, 
segons Terenci Moix.

AMB UNA MÀ AL DAVANT 
I L’ALTRE AL DARRERA 
Alan Bennett
L’escriptor i guionista anglès Alan Bennet ens 
torna a sorprendre amb la seva ironia després 
de fer-ho amb l’esplèndida Una lectora poc cor-
rent, també editada per l’editorial Empúries.
Humor típic anglès, i la història d’un robatori 
amb un matrimoni d’avançada edat, també típi-
cament anglès. L’editorial  Anagrama té l’edició 
en castellà.

UNA CASA AMB PISCINA
Herman Koch
L’autor holandès torna amb una altra inspirada 
història, després de la bona acollida de la seva 
novel·la també publicada per Amsterdam, i en 
aquest cas sobre la vida i misèries d’un metge, i 
la cosa s’embolica quan hi ha un assassinat i tot 
l’embolic passa a la casa seva, que té piscina.

LA GATERA 
(Premi Novel·la Curta Just M. Casero)
Muriel Villanueva
Una història molt intimista d’una noia, sola, 
que ha heretat dos pisos, molt grans, a l’eixam-
ple Barcelona. Aquest fet li canvia la vida i li 
porta una sèrie de records i vivències que han 
influït en la seva personalitat. Un llibre que es 
fa llegir i que et sedueix.

LENT
Narcís comadira
Darrer poemari del poeta i pintor gironí. A la 
maduresa (el llibre va sortir quan va fer 70 
anys, el 22 de gener d’aquest any) Narcís Co-
madira ens ofereix  sèrie de poemes que tenen 
molta vida i sensibilitat.

L’AVI DE 100 ANyS QUE ES VA 
ESCAPAR PER LA FINESTRA
Jonas Jonasson
La novel·la sorpresa de l’any. Divertida, amena, 
ben escrita. Una història fantàstica en què un avi 
de 100 anys el dia del seu aniversari s’escapa de 
l’asil. I comencen les aventures. Unes aventures 
explicades per ell, com un mirar enrere el que ha 
estat la seva vida i les seves experiències amb la 
gent que ha conegut, ja siguin grans personali-
tats o gent del carrer com ell.

EL LECTOR DE JULIO VERNE
Almudena grandes
Darrera novel·la de l’escriptora madrilenya, Al-
mudena Grandes. És, també, la segona entrega 
de la sagaanomenada Episodios de una guerra 
interminable. L’acció, en aquest volum, passa 
a Jaén l’any 1947,  la història d’un vailet que 
viu al cuartel de la Guardia Civil en temps dels 
maquis a la Sierra Sur, que no accepten la dic-
tadura de Franco. Extraordinari.

LA DONA VELOÇ
Imma Monsó
La darrera publicació d’Imma Monsó va obtenir 
el Premi Ramon Llull d’aquest any. Monsó ens 
explica la història de la Nes, que és psiquiatra, 
de quaranta-vuit anys, i que porta una vida sota 
pressió. Una ironia del temps que ens ha tocat 
a viure, que ho volem tot i fer-ho tot amb el 
mateix temps de sempre. I el temps ens deixa 
enrere, cada vegada ens costa més atrapar-lo, 
per més veloços que anem.

PASEOS CON MI MADRE
Javier Pérez Andújar 
Tercera novel·la d’aquest escriptor, llicenciat en 
Filologia Hispànica i que va néixer i viu de Sant 
Adrià del Besós. El llibre, escrit entre la cròni-
ca i els records personals, ens endinsem  en 
aquest món dels suburbis de les grans ciutat 
i que ell anomena “La internacional dels blocs 
de pisos”. 

JAG

novetats
literàries

Suggerimentsæp eræu naæ bonaæl ecturaæe stiuenca

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

www.llibreria22.net
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Informes 
pericials 
Arquitectura  construccio  urbanisme  dret immobiliari  dret local  cadastre 

 
      English        Francais        Pycckuй       Castellano      CatalA 

 
 
 
 
 
 

M  A  N  U  E  L  M  A  R  T  i  N  V  E  R  T  E  D  O  R  
Arquitecte col.legiat 38.148-9 del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 

& 

C  A  R  M  E  N   A  G  U  D  O   M  A  R  T  i  N  E  Z  
Arquitecte col.legiada 49.153-5 del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)  

Llicenciada en Dret col.legiada 2872 del Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona (ICAG) 
 
 
 
 
 
 
 

www.peritajesparaabogados.com 
(0034) 972 24 57 22, (0034) 645459273, info@peritajesparaabogados.com 




