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CONCLUSIONS FINALS 
IXè CONGRÉS DE JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 

Palamós, 5-7 de juliol de 2013 

 
“L´ADVOCACIA JOVE DAVANT ELS NOUS CANVIS 

NORMATIUS” 
 
 
 
ÍNDEX 
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3. Ponència “L´Avant-projecte de llei de Serveis Professionals 
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5. La reforma de la llei d´Enjudiciament Criminal  
6. Les execucions hipotecàries 
 

1. “EL PROJECTE DE REFORMA DEL CODI PENAL” 
 
1) La llei no pot donar més marge de discrecionalitat als Jutges i Tribunals a 
l’hora de pronunciar-se sobre la possibilitat de la suspensió de les penes 
privatives de llibertat, per vulnerar drets fonamentals de les persones i anar en 
contra de DUDH. 
 
2) L’article 80.4 de l’esborrany de reforma del Codi Penal, que prohibeix assolir 
el benefici de la suspensió respecte de penes superiors a un any de presó quan 
l’ execució íntegra de la condemna sigui necessària per assegurar la confiança 
general en la vigència de la norma infringida, s’hauria de suprimir, per 
indeterminat, arbitrari, i contrari a la funció resocialitzadora del Dret Penal. 
 
3) No es preveu audiència per determinar si procedeix o no la revocació de la 
suspensió acordada en els casos indicats. Aquesta és indispensable per tal de 
que Jutge o Tribunal pugui emetre una resolució justa, i per tant s’hauria de 
preveure. 
 
4) Les noves causes de revocació de la suspensió de la pena introduïdes, com 
la de facilitar de manera insuficient dades sobre el patrimoni del reu o no 
satisfer el deute amb Hisenda o la Seguretat Social, són desproporcionades. 
Per tant, s’haurien de suprimir. 
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5) La nova regulació de la llibertat condicional com a forma de suspensió de la 
resta de la pena és del tot innecessària i gravosa pel reu. Convindria mantenir 
l’actual règim i sentit de la mateixa. 
 
6) La presó permanent revisable és inconstitucional perquè no estableix límit 
temporal. 
Vulnera el principi de seguretat jurídica i l'article 25.1 CE 
 
7) La PPR és inhumana per anar en contra de la doctrina del *TEDH 
 
8) LA PPR no es regula segons s'anuncia en l'exposició de motius, també es 
preveu per a l'assassinat agreujat. No procedeix. 
 
9) Han de corregir-se les mesures de seguretat mentre que no existeixi límit 
temporal i això vulnera l'art. 25.1 CE i el principi de seguretat jurídica. Es 
solucionaria amb una previsió establint un límit de pròrrogues. 
 
10) Existeix una tendència punitiva del prelegislador, tendeix a criminalitzar al 
subjecte tant amb les mesures de seguretat com en l'augment de pena en els 
tipus penals. No procedeix, se solucionaria amb més recursos socials i una 
previsió d'internament dels malalts sense necessitat d'aplicar aquesta 
condemna el que recolzaria més la reinserció social. Necessitat de preveure un 
internament sense la necessitat de criminalitzar al subjecte, de manera que el 
malalt resulti intern en un centre psiquiàtric sense necessitat de criminalitzar-
ho. 
 
11) S'empra una terminologia ambigua, imprecisa i facultant al Jutge per 
interpretar i aplicar les mesures i les penes sense necessitat de fonamentar-ho i 
efectuant valoracions subjectives. Es perd l'objectivitat que requereix el Dret 
penal. Han d'utilitzar-se termes concrets i precisos. 
 
12) No es preveuen les possibles infraccions del principi NON BIS IN IDEM en 
les obligacions accessòries de l'article 104bis. Ha d'optar el prelegislador pel 
trencament de la mesura o la pròrroga de la llibertat vigilada. 
 
13) Necessitat de preveure l'audiència del subjecte i del Ministeri Fiscal en la 
substitució de la mesura de seguretat per l'expulsió de l'estranger del territori 
nacional. 
 
14) El comís no és una mesura cautelar. Si la voluntat del legislador és la 
d'efectuar aquesta previsió haurà de crear una figura diferent que asseguri la 
RC. 
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15) Ha de regular-se la intervenció del tercer que no actuï de bona fe, en el 
comís de béns, en cas contrari es vulnera l'article 24 CE. 
 
16) Ha de modificar-se el comís de béns que provenen d'activitats delictives 
similars, el terme “indicis suficients” no és correcte, haurà de substituir-se per 
PLE CONVENCIMENT garantint el que preveu la Decisió Marco. 
 
17) No s'haurà d'ampliar el comís a béns lícits, no es tracta d'una RC. 
 
18) El comís haurà de ser acordat en Sentència. 
 
19) A favor de la creació dels tres nous tipus penals. 
 
20) És desproporcionat l'augment que es preveu de les penes, *máxime tenint 
en compte que no es preveu aquesta ampliació per a tipus com el suborn (art. 
420 CP). 
 
21) No ha d'avançar-se a esdeveniments en els tipus relatius a l'alçament de 
béns i insolvències punibles ha de mantenir-se la necessitat d'inici d'un procés 
judicial, com està regulat actualment. 
 
DE LES FALTES 

 
1- La desaparició del títol segon del codi penal, en sí mateixa no es considera 
negativa, en canvi, la solució trobada a aquesta l’entenem com a no adequada. 
El fet de transformar els incompliments venials considerats fins ara falta a 
delicte porta una sèrie de conseqüències desproporcionades a la gravetat dels 
mateixos, i no conforme al principi bàsic del dret penal d’última rattio. 
 
2- Les conseqüències directes sobre la institució de la suspensió de les penes 
privatives de lliberta, fan que la regulació establerta per la mateixa s’hagi  
d’adaptar de forma encara més acorda del que s’ha fet. 
 
Es proposa en canvi davant la regulació establerta a l’article 80.1 s’afegeixi un 
incís on es digui “a efecte de considerar els antecedents penals en aquest tipus 
no es tindran en compta els antecedents derivats de condemnes derivades per 
delictes imprudents o per delictes lleus.” O incís similar. 
Es proposa afegir el mateix incís o similar a l’article 86.1 del CP 
 
3- S’entén necessari afegir a la nova regulació processal penal un article similar 
a l’actual 495 de la LECrim que estableixi que “No es podrà detenir per delictes 
lleus, a no ser que el presumpte reu no tingués domicili conegut ni es donés 
fiança bastant, a judici de l’Autoritat o Agent que intenti detenir-lo”. O similar. 
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4- En els nous tipus penals atenuats creats, dels articles 147.2, 234.2, 263, 
246, la solució trobada de pivotar l’aplicació dels tipus penals fins ara 
considerats falta sobre conceptes jurídics indeterminats, considerem genera 
inseguretat jurídica. 
 

2. “LES TAXES JUDICIALS I LA REFORMA DE 
L´ACTUAL LLEI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA” 

 
1) La llei té una voluntat clara recaptatòria en vers la racionalització del sistema 
de l’Administració de Justícia que resulta un argument menor. 
 
2) Aquesta llei vulnera a la tutela judicial efectiva dels ciutadans, recollit a 
l’article 24 CE, i significa un retrocés en la defensa del legítims drets i 
interessos dels ciutadans. 
 
3) La llei incrementa les diferències entre classes socials. 
 
4) L’actuació en defensa dels drets dels ciutadans i en contra de la Llei de 
Taxes, per part del defensor del Poble i el Síndic de Greuges com dels 
operadors jurídics, així com dels ciutadans ha estat clarament insuficient. 
 
5) El funcionament i implantació de les taxes és deficient i genera desigualtat 
per la manca de medis de la pròpia Administració de Justícia. 
 
6) S’ha incrementat considerablement el cost de l’accés a la justícia pel ciutadà, 
que paga el servei via impositiva i a través de les taxes sense que en 
contraprestació rebi un millor tracte en l’àmbit de l’Administració de Justícia. 
 

3. “L´AVANT-PROJECTE DE LLEI DE SERVEIS 
PROFESSIONALS” 

 
1) La llei de Serveis Professionals suposarà la supressió d'aquells Col·legis de 
participació voluntària d'àmbit inferior al provincial en quedar-se sense 
col·legiats. 
 
2) En el cas dels Col·legis d'Advocats d'àmbit inferior al provincial, la supressió 
d'aquests afectarà directament a les agrupacions de joves advocats que no 
tinguin personalitat jurídica pròpia i als seus estatuts. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kj0Lxan_VFBlVM&tbnid=SgJX0ACYXnVCPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.webdesignerdepot.com/2013/04/facebook-redesign/&ei=ybO_U9KjOvHa0QWnzoH4AQ&bvm=bv.70810081,d.d2k&psig=AFQjCNHs3HRruk00yguJ2TvHNoGvPmPYdQ&ust=1405158706299417
http://www.facebook.com/jovesadvocats
http://www.jac.cat/
http://www.jovesadvocatsdecatalunya.com/


JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA 
C/ Roger de Lluria, 113, 3er 

08037 Barcelona 
G-61528220 

 

 

 
      www.facebook.com/jovesadvocats               @JovesAdvocats 

 
www.jac.cat        www.jovesadvocatsdecatalunya.com  

 5 

3) La llei de serveis professionals comportarà la difuminació de la figura de l' 
advocat i procurador en un sol operador. 
 
4) La llei de serveis professionals suposa una absoluta liberalització de l'accés i 
exercici de les professions o activitats professionals amb una incertesa per als 
consumidors i usuaris i un major risc d'intrusisme professional. 
 
5) Estem en contra de la llei de serveis professionals, ja que comportarà la 
centralització dels col·legis d'advocats en un àmbit de comunitat autònoma o 
provincial, amb la pèrdua de les funcions socials. 
 
6) Esmena d’addició: Postura en contra del manteniment dels màsters després 
de la supressió de l’examen d’accés a la professió. 
 

4. “LES REFORMES LABORALS” 
 
1) Sota l'aparença de voler dotar al nostre mercat de treball d'una major 
flexibilitat i seguretat, com a voluntat inequívoca de la reforma, es desprèn de 
les resolucions dels nostres tribunals que, la flexibilitat, encara que 
substantivament es pot haver vist incrementada o simplificada, aquesta no 
deixa d'articular-se per mitjà d'uns procediments rígids i formalistes a més de 
vagament definits, que comporten al fet que l'adopció d'aquestes mesures que 
haurien d'evitar acomiadaments, siguin més costoses. 
 
2) Pot afirmar-se que les mesures de flexibilització contribueixen, en la mesura 
del possible, a evitar acomiadaments, però aquestes no tenen l'entitat suficient 
per revertir la situació en la qual ens trobem, doncs les mesures extintives s'han 
incrementat en una proporció molt superior a les de flexibilitat. Pot concloure's 
que actualment, les mesures que justifiquen l'extinció de contractes laborals 
són les mateixes que les d'adopció de mesures de flexibilitat, i davant les dues, 
l'empresari prendrà la decisió d'acomiadar, ja que sempre suposarà un estalvi 
major en les arques de l'Empresa. 
 
3) L'eliminació de l'acomiadament exprés s'ha convertit en una dilació 
innecessària del procés d'acomiadament, que únicament serveix perquè 
Agència Tributària tingui un major control de les indemnitzacions que s'abonen. 
Però amb això, han aconseguit col·lapsar de forma innecessària els òrgans de 
conciliació i haurien de tenir una altra funció diferent a la de ratificar acords, que 
és la d'instar a les parts a negociar amb vista a la consecució d'un acord. Així, 
hauria d'existir un altre mecanisme que permetés efectuar el mateix control 
però sense necessitat de provocar aquesta sobresaturació d'uns òrgans 
la funció essencial dels quals és una altra. 
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4) A pesar que hem d'esperar a conèixer si la reforma laboral serà d'utilitat 
quan tota aquesta situació es normalitzi, sembla clar que actualment els 
treballadors prefereixen acceptar una rebaixa salarial, un canvi d'horari o bé un 
trasllat de centre de treball, per poder mantenir l'ocupació i poder tenir uns 
ingressos fixos mensuals encara que aquests siguin inferiors, a rescindir el seu 
contracte de treball, ja que això últim podria portar-los a la situació de no trobar 
una nova ocupació i per tant, en un termini de 2 anys, quan la prestació per 
desocupació finalitzi, trobar-se en una gravíssima situació de falta d'ingressos 
que no els permeti sustentar els elements més essencials de la seva 
quotidianitat.  
 
5) Eliminació de les relacions mercantils encobertes i aplicació de la legalitat 
vigent en matèria de relacions laborals, i especialment, exigible en el sector de 
l'advocacia, afectada en gran manera per aquestes pràctiques, del que es 
desprendrien efectes positius per als assalariats i per a l'autònom, en relació 
amb la justa i lliure competència en igualtat de condicions. 
 
6) La implementació d'un contracte únic, no pot suposar una disminució dels 
drets dels treballadors. 
 

5. “LA REFORMA DE LA LLEI D´ENJUDICIAMENT 
CRIMINAL” 

 
SOBRE LES PARTS 

 
1) Les obligacions previstes per l’encausat en l’art. 48.2 i 3 de la proposta de 
Codi Processal Penal, consistents en obligació de sotmetre’s a registres i 
intervencions corporals i obligació a realitzar manifestacions de béns, afecten al 
seu dret fonamental de no declarar contra un mateix i/o a no confessar-se 
culpable. 
 
2) No es considera adequat impedir l’exercici de l’acció popular als partits 
polítics, els sindicats i/o qualsevol altra persona jurídica pública o privada, la 
qual cosa pot significar, per exemple, privar l’exercici d’aquesta acció a ONGs. 
Sobre la Mediació Penal. 
 
3) Els efectes de la mediació no poden deixar-se a l’arbitri de la voluntat 
exclusiva de la víctima; de manera que si hi ha un veritable interès, per part de 
l’encausat, d’accedir a un procés de mediació i la víctima s’hi nega o si en un 
procés de mediació no s’arriba a un acord per decisió de la víctima, malgrat 
l’encausat hagi actuat de forma correcta en tot moment, s´ha de poder 
reconèixer al mateix avantatges en el procediment com, per exemple, 
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reconèixer-li una atenuant, valorar-ho per a la suspensió de la pena o aplicar 
l’art. 91.1 de la proposta de Codi Processal Penal (arxiu per escassa gravetat i 
manca d’interès públic rellevant). 
 
SOBRE LA CONFORMITAT 
 
4) Es regula de manera unitària des del punt de vista sistemàtic l'institut de la 
conformitat, la qual cosa sembla positiu. Ara bé, aquesta unitat ho transforma 
en un instrument gens adaptat a les necessitats de cada tipologia processal. 
 
5) Així mateix, la figura central continua sent Ministeri Fiscal tot i que es tracta 
d'aconseguir el dictat d'una Sentència. Això és així perquè: 
 
a) L'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal serà l'únic en la majoria dels casos, la 
qual cosa permet a l'acusat fins a la fi del tràmit de presentació d'escrit de 
defensa adherir-se a ell per beneficiar-se de la rebaixa del terç. És més, pot 
permetre's no assistir a la vista. 
 
b) La presència d'acusacions diferents del Ministeri Fiscal pot ser esbrossada a 
instància seva per la via de l'incident de l'article 110. Això presenta problemes 
de constitucionalitat respecte de l'article 24 de la Norma Fonamental. 
 
6) L'eliminació de les barreres tipològiques i penològiques com a límit al 
tolerable per la societat genera una forta tensió amb altres parts de la norma 
com l'estatut de la víctima. 
 
7) La regulació de la conformitat individual és, sens dubte, un encert. És 
plasmació d'una constant jurisprudència, però és parcial. Fa fallida el principi de 
debò material del procés penal, doncs si bé s'indica que no vincula per a una 
possible condemna dels no conformes, no s'assenyala què succeeix si el 
procés estableix una veritat *contradictòria amb la qual fonamenta la sanció del 
conforme. 
 
8) Aquest crebant del principi de debò material, que en tot cas hem de vincular 
amb el principi fonamental de Justícia de l'article 1.2 de la nostra Constitució, 
es posa en relleu molt més com major sembla l'interès a facilitar l'adopció 
d'aquesta via. La conformitat no és l'objectiu, sinó un instrument per 
incrementar la *eficàcia de la Justícia. L'excessiu pes de les acusacions 
compromet aquest equilibri. 
 
9) L'incident de l'article 110, en posicionar al Jutge respecte de les pretensions 
de les parts amb anterioritat a l'acte de l'enjudiciament, pot afectar al dret al 
Jutge imparcial de les parts. És més, atès el fet que es pretén situar al Jutge de 
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Garanties fora de la recerca aparentment per evitar la seva implicació en la 
causa, si l'incident es desenvolupa en aquest moment podria quedar sense ple 
efecte el sistema proposat. 
 
10) S'introdueix la possibilitat de prestar conformitat en un moment anterior a la 
fase intermèdia. No és un simple reconeixement de fets com el de l'article 
779.1, 5ª, sinó una veritable conformitat. El fet que aquesta via de l'acte de 
transformació o conversió en judici ràpid estigués limitada a penes de presó de 
fins a tres anys, impedia que no pocs delictes – per exemple, robatoris amb 
violència o intimidació – quedessin en no pocs casos fora d'aquest llit malgrat 
l'evidència dels fets i de la senzillesa de la instrucció. 
 
11) L'acte de la vista és poc útil. El Ministeri Fiscal i les acusacions poden 
inassistir perquè, de fet, es tracta només que l'encausat es ratifiqui en el que va 
manifestar la seva defensa. La defensa només ha de ser sentida perquè ja ha 
manifestat la seva adhesió a la pena més greu de les sol·licitades per escrit. 
Sembla que la predominança de l'oralitat que es pretén, per exemple, amb el 
dictat de la Sentència, hauria d'aconseguir també a les parts, podent contestar-
se oralment a les acusacions per la defensa. Aquesta concentració permetria 
reduir els temps. 
 
També existeix una antinòmia mentre que les acusacions no tenen perquè 
assistir a la vista, però el Jutge ha de preguntar-los en aquest acte pel seu ànim 
de recórrer la Sentència. 
 
12) La suspensió i substitució exigeixen de cert grau de prova, per la qual cosa 
ha de seguir-se vista respecte de les mateixes. Les norma, al marge d'oblidar la 
substitució en el 107.3 i recuperar-la en el 114, paràgraf tercer, sembla 
proposar-se des del punt de vista del principi d'oportunitat. Enllaça amb les 
possibilitats processals que ofereixen al Fiscal en aquest nou procés. 
 
13) Es tracta de resoldre la qüestió de la major responsabilitat civil *peticionada 
per una de les acusacions, amb la continuació del procés civil. A pesar que no 
és una solució nova, es tracta de manera específica la qüestió de la negativa a 
respondre preguntes (307 LEC), doncs no és el mateix el reconeixement de 
fets que el aplanament. 
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6. “LES EXECUCIONS HIPOTECÀRIES” 
 
1) Necessitat de modificar la LEC per permetre l'anàlisi d'ofici de l'existència de 
clàusules abusives en tot tipus de processos judicials. 
 
2) Ampliar l'àmbit d'aplicació del concepte de clàusules abusives a tot tipus de 
contracte d'adhesió al marge o no de la intervenció d'un consumidor. 
 
3) Necessitat del legislador de modificar els processos d'execució de títol no 
judicial, i concretament l'hipotecari per adequar-ho a la interpretació que ha 
realitzat TJUE; en relació amb la conclusió 2. 
 
4) Necessitat de regular l'apreciació d'ofici de les clàusules abusives garantint 
el dret de defensa de les parts, tant exigint al Tribunal que indiqui com és la 
clàusula que entén que és abusiva, com exigint l'audiència a totes les parts, 
estiguin o no personades. 
 
5) Introducció de l'obligació d'aportar per l'entitat executant la informació i 
documentació relativa a l'anàlisi de riscos que es va utilitzar per a la concessió 
del préstec hipotecari, en tots els processos d'execució de títol no judicial. 
 
6) Necessitat de modificar l'art. 698 LEC per permetre expressament la 
possibilitat d'adoptar la mesura cautelar de suspensió del procés d'execució 
hipotecària, en el procés declaratiu posterior. 
 
7) Els costos associats a la tramitació del concurs de creditors aconsellen 
estudiar alternatives en el cas del tractament de la insolvència de la persona 
jurídica, com, per exemple, la constitució de comissions mixtes de 
sobreendeutament compostes per professionals de diversos sectors per 
desjudicialitzar el tractament institucional d'aquest tipus d'insolvència. 
 
8) La necessitat de regular el sobreendeutament de persona física, atorgant-li 
una segona oportunitat al deutor de bona fe, com ja existeix en altres països 
del nostre entorn. 
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