NÚM. 5 – 14.11.2012

Butlletí de Comunicació de l’ICATER
En aquest número

1

Portada: No a les noves taxes
judicials

2-3

Activitat col·legial:
- Reunió del degà amb la Defensora
del Pueblo
- El Col·legi signa un conveni amb la
Cambra de Comerç
- L’equip de futbol inicia temporada
- Vine al Sopar de Nadal!

3-5

Formació:
- Cursos previstos
- Cursos realitzats
- Escola de Pràctica Jurídica:
Inauguració Curs 2012-2013
Visita dels alumnes a la Policia
Científica (Mossos)
Sopar dels alumnes 2011-2012
23 nov: Cloenda curs 2011-2012

6

Biblioteca: Lectures de Tardor

6

Mini-notícies
- Dep. Justícia destina quasi 1,5
milions d’euros als SOJs catalans
- Madrid se quema, se quema
Madrid (vaga TO)
- Els honoraris de l’advocat del cas
Prestige
- El TC anul·la article que sancionava
comerços per no informar en català.

8

Ho haveu vist?

8-10 In extenso: L’anunciada reforma
del Codi Penal

11

Legislació recent

L’existència de noves taxes
judicials generarà
conseqüències negatives
quant a l’accés a la Justícia

1

BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS

Activitat col·legial

El degà del nostre Col·legi es reuneix amb la
Defensora del Pueblo
El degà del nostre Col·legi, Miquel Sàmper, es va reunir el
passat 2 d’octubre
amb Soledad Becerril, actual
Defensora del Pueblo, per exposar-li els avenços de
l'OFIMEH, la iniciativa conjunta del nostre Col·legi i
l'Ajuntament de Terrassa per assessorar les persones que
no poden fer front al pagament de les seves hipoteques i per mediar entre aquestes
persones i els bancs creditors. La Defensora va elogiar el sorgiment d'iniciatives d'aquesta
mena, que no suposen despesa pels ciutadans però que en canvi, ajuden moltíssim.
Des de la creació de la primera OFIMEH (la del nostre Col·legi), molts altres Col·legis n'han
seguint l'exemple i han creat oficines similars a tot l'Estat per assessorar i mediar en
temes d'execució hipotecària que poden portar a situacions veritablement dramàtiques i
que podrien abocar moltes persones a la pobresa i l'exclusió social.

El Col·legi signa un conveni de col·laboració amb la Cambra
de Comerç i Indústria de Terrassa per temes de formació
En virtut d’aquest conveni, els membres del nostre Col·legi gaudiran d’un
10% de descompte en la inscripció als cursos organitzats per la Cambra.
Podeu consultar en línia tota l’oferta formativa de la Cambra (cliqueu
AQUÍ). Per inscriure-us als cursos de la Cambra, haureu d’adreçar-vos
directament al seu Departament de Formació (Tel. 93 7339832, Fax 93 7891165, e-mail:
formació@cambraterrassa.es) o dirigint-vos a la seva seu (C/Blasco de Garay, 29-49 – 08224
Terrassa), indicant en el moment de la inscripció que sou membres del Col·legi.
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L’equip de futbol del Col·legi inicia la temporada
amb bon peu
Un any més, l’equip de futbol del Col·legi ha tornat a
començar la temporada. Els desitgem molta sort i
molts èxits!

Veniu al Sopar de Nadal del Col·legi!
Com ja us vam comunicar per Circular 54/2012, un any
més la Comissió Lúdica del Col·legi organitzar el sopar de
Nadal. Aquesta vegada es farà el divendres 14 de
desembre al Restaurant Masia Santa Margarida (C/Àries,
1 – Can Parellada – 08223 Terrassa). Aquest any, el preu del menú inclou sopar,
barra lliure i discoteca per només 31€ (IVA inclòs).
Inscripcions obertes fins dimarts, 11 de desembre. Apunteu-vos AQUÍ!

Formació

Cursos previstos




14 de novembre (per internet) – Valoració i interpretació del patrimoni i
ingressos de les parts en processos matrimonials a partir de la declaració
de renda i patrimoni.
13 de desembre (al Col·legi)- Curs d’execució hipotecària. Ponent: Sr. Miquel
Batllori. Ben aviat us oferirem més informació via correu electrònic.

Cursos realitzats
Curs de Menors 2012
Durant els mesos de setembre i octubre s’han realitzat a la Sala d’actes del nostre Col·legi
les sessions teòriques del Curs de Menors, les sessions pràctiques dels qual han tingut lloc
els dies 6 i 8 de novembre. La realització d’aquest curs és obligatòria per tots els lletrats que
vulguin formar part del Torn d’Ofici – especialitat Menors.
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 8 novembre - Conferència - Aspectes fiscals i
tributaris a tenir en compte en Dret de Família
La sessió, que va tenir un gran èxit de públic, comptava
amb els ponents Cristina Arranz i Eduard Vilà, ambdós
advocats i membres del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica
Tributària de la Generalitat de Catalunya, tenia com a
objectiu oferir als assistents
una aproximació als
principals aspectes fiscals i tributaris que poden incidir en els procediments de família i que
s'han de tenir presents en el moment d'assessorar els clients davant un divorci o una
separació, parant especial atenció als casos en què hi ha divisió de patrimoni o
reconeixement de pensions entre cònjuges.



Cursos de Mediació

Des del mes d’octubre i fins el juny del proper any s’estan realitzant les diferents modalitats
dels cursos de Mediació (Curs complet, Curs de Mediació Familiar i Curs de Mediació Civil).
Com recordareu, les sessions es fan en horari de divendres 15.30h a 20.30h i dissabtes de 9 a
14h.

Altres cursos que s’han ofert als col·legiats per internet:


7 novembre: Conferència – Les evidències electròniques i el seu valor probatori en
el judici



31 octubre: Tertúlia sobre l’avantprojecte de reforma de
la Llei orgànica 10/1995, del Codi Penal (segons el text
aprovat pel Consell de Ministres el dia 11 d’octubre de
2012)



28 setembre: Tertúlia – Problemes en l’execució de les sentències dictades en els
processos de responsabilitat civil per vicis constructius.



13 setembre: Conferència – Participacions preferents d’entitats de crèdit
intervingudes. Possibilitats processals de l’inversor. Anàlisi de l’RDL 24/2012 de 31
d’agost de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

Escola de Pràctica Jurídica Anselm Ramoneda
Inauguració del curs 2012-2013 de l’EPJ
El passat 1 d'octubre es va inaugurar el nou curs
2012-2013 de l'Escola de Pràctica Jurídica del nostre
Col·legi, la qual, per primer any, porta el nom del
nostre desaparegut degà Anselm Ramoneda.
El mateix dia de la inauguració es va fer la reunió de
professors i, tots plegats, alumnes i docents, van
compartir un petit piscolabis de benvinguda després
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que els directors de l'EPJ i el vicedegà els van adreçar un
petit parlament.
El curs de l'EPJ d'aquest any compta amb 19 alumnes que
s'endinsaran en el món de la pràctica jurídica de la mà dels
professors, advocats i altres professionals del món de la
Justícia, que els ajudaran a descobrir i salvar les dificultats
de la feina diària dels advocats.

Visita dels alumnes de l’EPJ a la Policia Científica dels Mossos
d’Esquadra
El dia 18 d’octubre els alumnes de l’EPJ van visitar la seu de la Policia
Científica dels Mossos d’Esquadra. La visita va ser molt interessant i els
alumnes, dividits en dos grups, van poder recórrer les diferents seccions en
què es divideix la unitat: laboratori químic, biològic i fotogràfic, empremtes, balística i la
secció informàtica.

Sopar dels alumnes de la promoció 2011-12 de l’EPJ
Divendres dia 27 d'octubre els alumnes de la promoció 20112012 de l'Escola de Pràctica Jurídica del nostre Col·legi van
organitzar un sopar amb els professors per celebrar que estan
a punt de finalitzar el curs i passar els exàmens per obtenir el
Certificat d'Aptitud Professional.
El sopar va tenir un gran èxit d’assistència i va deixar palès el
bon ambient que hi ha entre alumnes i professors.

Cloenda del Curs 2011-2012 de l’Escola – 23 de novembre
Els actes de cloenda i de comiat de la promoció 2011-2012 de l’EPJ, tindran lloc
divendres 23 de novembre de 2012, i s'iniciaran a les 19h a la Sala d'actes del nostre
Col·legi. A l'acte de cloenda es farà el repartiment dels diplomes a tots els alumnes que
han superat el curs i la Sra. Maria Vidal Sanahuja, exdegana del Col·legi, Consejera
Electiva del CGAE i Presidenta de la Comissió de Control de la Mutualidad de la Abogacía
oferirà una xerrada sobre "La dona i l'Advocacia".
A les 21h, es farà el Sopar de Cloenda al Restaurant Tapiñas de Terrassa.

Alumnes de la promoció 2011-2012 i professors: recordeu confirmar la
vostra assistència als actes de cloenda per correu a escola@icater.org
5
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Biblioteca – Lectures de tardor
Us presentem algunes de les últimes adquisicions de la Biblioteca del
Col·legi per aquesta tardor:


Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Lex Nova,
Jul.2012.1022 p.



Neila, J.M. La responsabilidad penal antre delitos cometidos
por administradores sociales y persones jurídicas. Bosch, Juny 2012. 533 p.



Palau, F. ; Viciano, J. Tratado sobre morosidad. Aranzadi, 2012. 870p.



Salas, A. Ejecución hipotecaria: solución a tiempos de conflicto (+CD-Rom).
Aranzadi, 2012. 813 p.

Ja els podeu demanar en préstec!
Recordeu que podeu consultar en línia tot el fons documental de la Biblioteca (llibres,
revistes, articles, llibres electrònics, CDs...) a través del Catàleg de la Biblioteca, AQUÍ.

Mini-notícies

El Departament de Justícia destina 1.355.735,32€ a la prestació del SOJ
El Departament destina enguany aquesta quantitat a la subvenció per la prestació del servei
d’orientació jurídica (SOJ) als 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya. Els imports de les
subvencions es determinen a través de dos mòduls de compensació a les hores de servei: un
mòdul destinat a compensar els lletrats que presten el servei i un mòdul addicional per
cobrir els costos de funcionament, com per exemple els de personal destinat als serveis
administratius i a la tramitació d’expedients, despeses de material, etc.
Els serveis d’orientació jurídica proporcionen als ciutadans un primer consell orientador i
gratuït sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi, i també els informen de
la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o a d’altres sistemes alternatius de
resolució de conflictes, com la conciliació i l’arbitratge, per tal d’evitar la via processal o
analitzar la viabilitat de la seva pretensió. Així mateix, els assessoren sobre el dret a obtenir
assistència jurídica gratuïta i els informen de la documentació necessària per sol·licitar-la.

Madrid se quema, se quema Madrid: los abogados madrileños del TO,
en huelga. Los abogados del Turno de Oficio de Madrid entraron en huelga y sí, apoyados
institucionalmente por su Colegio. ¿Las reivindicaciones? Las de siempre, y que en un
ejercicio de concreción podríamos llamar “dignidad”, gravemente atacada por el gobierno
autonómico de Madrid. El propio ICAM, en su página web ha colgado un impreso/formulario
6
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a fin que lo abogados que renuncien a las guardias puedan presentarlo. En dicho formulario
se recogen las cuatro reivindicaciones: la primera, contra la rebaja de la partida
presupuestaria de asistencia jurídica gratuita. La segunda, la garantía de la Consejería de que
los Servicios prestados se pagarán con independencia de si al ciudadano se le concede dicha
prestación. La tercera, el pago de todos los Servicios prestados, poniendo al día los atrasos
acumulados, y la cuarta y última, el pago de los intereses de demora.
Es evidente que la “consejería”-esta vez y en adelante con merecida minúscula- no está en la
senda de limar asperezas, ni siquiera de querer negociar, pues ante el significativo aumento
de guardias renunciadas, la “consejería”, en carta dirigida al ICAM, recuerda a Éste (con
merecida mayúscula) la obligación de gestión del servicio sin tener en cuenta que éste se
debe acompañar con su oportuna y puntual dotación económica, aspecto que, por decirlo
suavemente, no parece inquietarle mucho. Es más, hay una evidente desatención ciudadana
por parte del gobierno autonómico al anunciar la suspensión del Servicio de Orientación
Jurídica, traspasando dicha competencia –se supone- al gobierno central, sin que se sepa
con qué fin.
En cualquier caso, el propio ICAM publica en su página web el seguimiento de la
convocatoria de huelga de la que se extraen los siguientes datos (hasta el 29 de octubre del
presente): se han excusado 1276 guardias, por un total de 1056 abogados, de las 6095
turnadas. Datos que cada uno debe interpretar.

Els honoraris de l’advocat d’ofici del “cas Prestige”: 455,30€ per 10
mesos de treball. Aquesta és la retribució que cobrarà l’advocat d’ofici per la defensa del
Cap de màquines del “Prestige”, en Nikolaos Argvropoulos. Paulino Pérez Riveiro, és
l’advocat designat d’ofici, al qual se li van donar uns tres mesos de termini per preparar la
defensa i llegir-se els més de 230.000 folis del sumari que havia trigat 9 anys a instruir el
Jutjat d’Instrucció de Corcubión. Es preveu que el judici duri uns set mesos, durant els quals
el lletrat es veurà obligat a deixar desatès el seu despatx professional. Es calcula que durant
aquests 7 mesos, guanyarà una mitjana de 3,2€ diaris dels quals haurà de restar els dos
desplaçaments diaris de 100km que haurà de realitzar durant aquest període de temps.
La Xunta al·lega que els honoraris responen al que marca la llei, concretament al barem
específic per “diligències prèvies d’especial complexitat”. Davant d’aquesta situació, el
Consell de l’Advocacia i altres lletrats es solidaritzen amb el company demanant una
retribució justa i coherent amb la causa. Recordem que en el judici dels atemptats
terroristes de l’11 M es va aconseguir una retribució complementària pels advocats que
actuaven d’ofici, essent aquesta aproximadament d’uns 20.000€.

El TC declara nul l’article que sancionava els comerços per no informar en
català. El TC ha declarat nul l’article 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 3/1993, de
l’Estatut del Consumidor, sobre el qual es fonamenten moltes de les sancions als comerços
que no informen en català dels serveis que ofereixen. La sentència deriva d’una qüestió
d’inconstitucionalitat elevada pel titular d’un jutjat contenciós-administratiu de Barcelona,
davant el qual es van impugnar dues sancions a un comerç per no oferir informació dels seus
serveis en català i per la inclusió de clàusules abusives. L’article declarat nul estableix la
classificació de les sancions en lleus, greus o molt greus de les infraccions als drets dels
consumidors. El portaveu del Govern, Francesc Homs, ja ha respost que l’article en qüestió
forma part d’una llei ja derogada per haver estat substituïda pe runa altra, de manera que
les sancions lingüístiques es mantindran.
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Ho haveu vist?
Un pare perd la custòdia de la seva filla per no ensenyar-li a parlar en
castellà, entre d’altres motius. Una jutge de Cantàbria va retirar el passat 28 de
setembre la custòdia de la seva filla a un veí de Cambrils per “no ensenyar-li castellà
fins que no ha anat a col·legi”, entre d’altres motius. Segons la sentència, el
progenitor i el seu entorn familiar “estan exercint, des de fa anys, una transformació
de la conducta de la nena amb l’objectiu de destruir els seus vincles amb la seva
mare”. De fet, una d’aquestes estratègies –segons la jutge- és no haver-li ensenyat a
parlar en castellà. La filla, que va néixer a Cambrils i actualment té 4 anys d’edat,
sempre ha viscut amb el seu pare, i ara, d’acord amb la sentència, haurà de marxar a
viure a Cantàbria amb la mare. El pare ha recorregut la resolució.

In extenso
L’anunciada reforma del Codi Penal
El Consell General del Poder Judicial creu que la reforma del
Codi Penal que prepara el Govern, i en particular l'enduriment
del text per als delictes més greus, pot col·lidir amb la
Constitució.
Són varis els vocals de l'òrgan de govern dels jutges, i no tots
progressistes, els que apunten que, almenys, dos dels eixos
centrals de la reforma, la cadena perpètua revisable per a
terroristes i grans delinqüents i la custòdia de seguretat, podrien violar l'article
article 25 de la Carta Magna que estableix que les penes privatives de llibertat s'han
d'orientar a la reeducació i reinserció social dels penats.
En el mateix sentit s'ha pronunciat el Consell de l’Advocacia Catalana que representa
els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, considera que la reforma és contrària als
articles 10, 15 i 25 de la nostra Carta Magna, pel fet de no tenir en compte que les
penes privatives de llibertat s'han d'orientar cap a la reeducació i a la reinserció
social, i afegeix que tota pena que no compleixi aquest requisit atempta contra
l'article 15 de la Constitució.
Aquests són els punts més destacats que inclourà el Govern en la reforma del Codi
Penal:
Presó permanent revisable
• S'aplicarà als homicidis terroristes, però també a les comeses contra el rei o el
príncep hereu i contra caps d'Estat estrangers.
• A més, podran ser castigats amb aquesta pena, que suposa presó indefinida, els
casos de genocidi i crims de lesa humanitat amb homicidi o agressió sexual.
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• Igualment, es podrà aplicar a certs crims que causen especial repulsa social, quan
la víctima sigui menor de 16 anys o especialment vulnerable, quan existeixi també
delicte contra la llibertat sexual o a les comeses per membres d'una organització
criminal.
• Encara que la pena estableix un compliment íntegre de la condemna, després d'un
temps establert -de 25 a 35 anys- s'aplicarà un sistema de revisió, cada dos anys, que
permetrà la posada en llibertat del reu si compleix amb els requisits.
Custòdia de Seguretat
• És una altra de les figures que s'introdueix per primera vegada en la legislació
espanyola i es tracta d'una mesura privativa de llibertat per a casos excepcionals,
que s'aplicarà una vegada complerta la pena de presó i després que el tribunal valori
la perillositat del penat.
• Afectarà els reincidents en delictes d'especial gravetat -contra la vida, la integritat
física, la llibertat o indemnitat sexual, les comeses amb violència o intimidació,
contra la comunitat internacional, terrorisme o tràfic de drogues-, o a els qui
cometin per primera vegada una pluralitat dels mateixos.
• Tindrà una durada màxima de 10 anys, encara que es posarà fi a aquesta mesura si
el tribunal considera que desapareixen les circumstàncies que la van motivar.
Detenció il·legal amb desaparició.
• Es modifica la regulació d'aquest delicte per als casos en els quals no aparegui la
víctima i es fixarà una pena única equivalent a la qual correspon al delicte d'homicidi.
A més, es regulen dos supòsits agreujats: quan la víctima és menor d'edat i quan
estigui present un mòbil sexual.
Llibertat condicional
• Aquesta figura passa a ser regulada com una suspensió de la pena, de tal manera
que si, una vegada en llibertat, el penat torna a delinquir, podrà ser retornat a la
presó perquè segueixi complint condemna des del moment en què va quedar en
suspens.
• S'aplica en els mateixos termes en els casos de presó permanent revisable, quan
una vegada complerts els anys fixats es revisi la seva situació i el tribunal entengui
que pot accedir a aquesta mesura.
Supressió de les faltes
• La reforma suprimirà les faltes i només es mantindran les que són mereixedores de
retret penal, però com a delictes lleus, denominats d'escassa gravetat i que estaran
castigats amb penes de multa.
Assassinat
• El delicte d'assassinat s'actualitza per tipificar com a tal l'homicidi que es cometi
per facilitar la comissió d'un altre delicte o per evitar ser descobert.
Furt i robatori
• Se suprimeix la falta de furt per substituir-la per un delicte lleu de furt, que
castigarà els casos en els quals el sostret no superi els 1.000 euros, encara que per
9
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fixar aquest límit es tindrà en compte la capacitat econòmica de la víctima.
• Com a resposta a la multi reincidència es preveu que en el cas de delinqüència
professional i organitzada, entre la qual s'inclouria les bandes dedicades al robatori
de joieries i petits comerços, podran ser condemnats amb el tipus agreujat a penes
d'un a tres anys de presó i, fins i tot, en els casos més greus, d'entre dos i quatre
anys.
Atemptat, resistència i desobediència
• La definició del delicte d'atemptat variarà per incloure en ell tots els supòsits de
escometiment, agressió, ocupació de violència o amenaces greus de violència sobre
l'agent de les forces de seguretat o membres de serveis d'assistència i rescat.
• L'acció de resistència passiva, al costat de la desobediència, es manté penada amb
entre sis mesos i un any de presó.
• La falta de desobediència desapareix, però se sancionarà com a infracció
administrativa en la Llei de Seguretat Ciutadana.
• Una altra novetat afecta a la pertorbació de l'ordre públic. La pena s'agreuja quan
es portin armes, s'exhibeixin simulades o es realitzin actes de violència amb perill per
a la vida o integritat de les persones, així com els actes de pillatge.
• Només es castigarà la difusió de missatges que incitin a la comissió d'algun delicte
de pertorbació de l'ordre públic o actes de violència, però no la simple convocatòria
a mobilitzacions.
Incendis forestals
• S'endureixen les penes per als autors d'incendis forestals que es considerin
especialment greus. Actualment aquests delictes es castiguen amb entre tres a cinc
anys de presó i, amb la reforma, la pena s'elevarà fins als sis.
• A més, quan els incendis afectin a espais naturals protegits es castigaran de la
mateixa manera que els delictes contra el medi ambient, la qual cosa significa que
els seus autors podran ser castigats amb la pena superior en grau (nou anys de
presó).
• Es modificarà també la Llei del Jurado perquè aquests delictes passin a ser
competències de tribunals professionals.
Delictes econòmics
• Es tipifiquen les conductes de *obstaculización de l'execució i ocultació de béns.
S'adequa la insolvència punible als supòsits de creditors declarats fraudulents i es
modifica la pena per a conductes il·lícites dels administradors concursals, que també
podran ser condemnats per malversació i suborn.
Esterilització
• Es despenalitza el tractament de l'esterilització de les persones discapacitades, que
es realitzarà sota autorització penal i en un procés amb les màximes garanties.
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Legislació recent


Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financera
(BOE 235, 29.9.2012)



Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el
que regula el seguro de responsabilidad civil y la garantia equivalente de los
administradores concursales (BOE 241, 6.10.2012)



Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, del procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE 245,
11.10.2012)



Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada (BOE 261, 30.10.2012)



Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector Financiero (BOE 262, 31.10.2012)



Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
professional dual (BOE 270, 9.11.2012)

 Decret 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de l’impost sobre les
estades en establiments turístics (DOGC 6238,
23.10.2012)



Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
15/2009, de Mediació en l'àmbit del Dret Privat (DOGC 6240,25.10.2012)



Decret-Llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i
determinades activitats de promoció (DOGC 6245, 2.11.2012)
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