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BiblioNews: Butlletí interbibliotecari dels Col·legis d'Advocats de Catalunya 

 

 
Butlletí de resenyes d’articles de publicacions especialitzades en dret. 
 
Butlletí núm. 2 (Agost 2007) 
 

Penal 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 

 La Ley Penal (La 
Ley) 
[Núm. 40,  juliol/agost 
2007] 
 
 

 
 
MAGRO SERVET, Vicente. 
“¿Puede un particular ser autor 
de un delito del art. 319 del CP 
contra la ordenación del 
territorio”  
pg. 93-101 
 
FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo. 
 “Imputación de hechos 
delictivos en estructuras 
empresariales complejas”  
pg. 5-25 
  
MUÑOZ LORENTE, José 
“La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en el proyecto 
de Ley de 2007 de la reforma del 
Código Penal de 1995”  
pg. 26-45 

 
 

Anàlisi d’un cas pràctic en matèria 
d’ordenació del territori 

 
 
 
 
 
Estudis monogràficsi 
jurisprudencials sobre empresa i 
dret penal 
 

 
 
 
 
En línia 
 
 
 
 

 
 SepinNet revista de 

práctica penal 
[Nº 36. juliol-agost] 

 
La conducta de quien colabora 
mediante actos de vigilacia en 
delitos com el robo o contra la 
salud pública. [Pàg. 4 -15] 

 
La revista conté diversos articles 
de diferents autors sobre el tema. 
Els articles són curts, i estan 
dividits en dues parts: Puede ser 
considerado cómplice. Sólo será 
cómplice en casos muy 
excepcionles. 
 

 
Paper/ 
En línia 
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Administratiu 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
    

    Revista Española de 
Derecho 
Administrativo 

       [Núm 134, abril/juny  
       2007] 

 
CASADO CASADO, Lucía. Las 
Administraciones Públicas ante 
la contaminación lumínica. 
Análisis del modelo de 
prevención y control 
instaurado en Cataluña. (Págs. 
321-358) 
 

  
Paper 

 
 Sepín Tráfico 

   [Núm. 13, juliol-agost    
   2007] 
 
 
 
 
 

 
Honorarios de abogado con 
cargo a la cobertura de 
protección jurídica : ¿quién 
está legitimado para su 
reclamación, el abogado o el 
asegurado? (Pàg. 5-10) 
 
Absuelto pese a conducir a 260 
Km/h (Pàg. 34-36) 

Enquesta realitzada pel 
Departament Jurídic de Sepín on 
els enquestats justifiquen si és 
l’assegurat qui està legitimat, o bé 
són l’advocat i l’assegurat. 
 
 
 
Sentència comentada: AP Burgos, 
Sec. 1ª de 12 de març de 2007. 
Ponent: Sr. Redondo Argüelles 

Paper / 
En línia 

    
    Revista de 

responsabilidad civil 
circulación y seguro 
(INESE)  

       [Núm. 7, juliol-agost  
        2007] 
 

 
HEBRERO ÁLVAREZ, José 
Ignacio. 
“Comentarios a los aspectos 
civiles y aseguradores de la 
sentencia de la audiencia 
provincial de valencia de 14 de 
mayo de 2007 (caso 
anestesista Maeso)” 
(Pàg. 4-26) 
 

 
Article doctrinal 

 
Paper 

    Revista: Justicia 
administrativa: 
Revista de derecho 
administrativo 

       [Núm. 36, juliol 2007] 
 

SÁNCHEZ MORÓN, 
Miguel. 
Consideraciones generales 
sobre el Estado Básico del 
Empleado Público 
 
 

L'autor reflexiona sobre el 
contingut de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic i analitza els 
problemes i oportunitats que 
suposa la seva aprovació. 

Paper 

 
     

    Revista de la 
Asociación Española 
de Abogados 
especializados en 
responsabilidad civil 
circulación y seguro  

       [Núm. 22, abril-juny 2007] 
 

 
XIOL RÍOS, Juan Antonio. 
“¿Son indemnizables los 
perjuicios patrimoniales 
atípicos derivados del daño 
corporal en Sistema de 
valoración en materia de 
accidentes de circulación?” 
(Pàg. 9-30) 
 
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA 
SERRANA, José Manuel 
”La valoración del daño 
corporal en la jurisdicción 
social y la compensación de las 
indemnizaciones derivadas del 
accidente de trabajo” 
(Pàg. 31-41) 
 

 
Article doctrinal 
 
 
 
 
 
 
 
Article doctrinal 
 

 
Paper 
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CiviL 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 

 Actualidad Civil 
[Núm. 15, 1a. quinzena de 

    setembre 2007] 
 

 
ALBALADEJO, Manuel 
 
El cuasisufructo 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTILLO MARTÍNEZ, 
Carolina del Carmen.  La 
determinación en la guarda y 
custodia de los menores en los 
supuestos de crisis matrimonial 
o convivencial de sus 
progenitores.  
 
Especial consideración de la 
guarda y custodia compartida 
tras la Ley 15/2005, de 8 de 
julio 
 

S'estudia la figura de l'usdefruit 
quan recau en coses 
consumibles o, dit d'una altra 
manera, el quasiusdefruit, 
posant-se de manifest que el 
quasiusdefruit no és realment un 
dret real en cosa aliena, sinó un 
cas de propietat de l’anomenat 
quasiusufructuari unida a 
l'obligació de retornar. *  
 
 
Al nostre Dret Civil el concepte 
de guarda i custòdia es vincula 
amb la noció d'atenció i cura del 
menor que es té en companyia, 
exercit mitjançant la convivència 
més o menys permanent amb el 
fill. En situació crítica, trencada 
la convivència entre els 
progenitors, la determinació de 
la guarda i custòdia dels fills 
menors planteja l'alternativa de 
si aquest concret aspecte de 
l'exercici de la pàtria potestat ha 
de ser-li atribuït només a un 
d'ells.  

Paper/ 
En línia 

 Actualidad Civil 
[Núm. 13, 1a. quinzena de 

  Juliol 2007] 

MARTÍN BERNAL, José 
Manuel. Notas abreviadas y 
comparativas entre la Ley de 
Propiedad Horizontal 49/1960, 
de 21 de julio y la Ley 5/2006, 
de 10 de mayo, de Cataluña  

 

Comentari, breu i esquemàtic, 
sobre els grans temes relatius a 
la propietat horitzontal a 
propòsit de la publicació del 
Llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, que tracta la 
regulació d’aquesta matèria al 
nostre territori. 
 

 
Paper/ 
En línia 

 Actualidad Civil 
[Núm. 14, 2a. quinzena de  

  juliol 2007] 
 

CASADO CERVIÑO, Alberto. 
Agotamiento del derecho de 
marca: alcance, requisitos y 
límites conforme a la doctrina 
del TJCE 

 

S'estudia el principi de 
l'esgotament del dret de marca 
en l'àmbit comunitari, segons la 
doctrina jurisprudencial del 
Tribunal de Justícia de les 
Comunitats Europees.  
 

 
Paper/ 
En línia  

 Aranzadi Civil 
[Núm. 5, juny 2007] 

OROZCO PARDO, Guillermo; 
PÉREZ-SERRABONA 
GONZÁLEZ, José Luis. Estudio 
crítico y propuestas de reforma 
del Arbitraje de Consumo 
 

Comentari crític a la regulació de 
l’arbitratge de consum al nostre 
ordenament, incloent-hi 
propostes de reforma. 

Paper/ 
En línea 

 

 Diario La Ley 
[Núm. 6769, 16 ag. 2007] 

CASADO CASADO, Belén. La 
idoneidad de los posibles 
adoptantes en el procedimiento 
de adopción de un menor de 
edad. (Pàg. 1-6) 
 

  
Paper/ 

En línea 

 Economist & Jurist 
[Núm. 112, juliol-agost] 

SCARPELLINI ROSELLÓ, Ana. 
Prueba documental en ela LEC: 
¿Cuándo se aporta? ¿Caben las 
fotocopias? ¿Cuándo se impugna 
la de la parte contraria? 
 

  
Paper/ 

En línea 
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 Revista Crítica de  
Derecho Inmobiliario 
[Núm. 701, maig-juny 2007] 
 
 

ADROHER BIOSCA,Salomé. 
Capacidad, idoneidad y elección 
de los adoptantes en la adopción 
internacional: un reto para el 
ordenamiento jurídico español. 
(Págs. 949-1004). 
 
MARTÍN MELÉNDEZ, María 
Teresa. La sociedad de 
gananciales, en general, y su 
liquidación, en particular, en el 
Código Civil desde 1889 hasta 
1981: el camino  hacia la plena 
igualdad de los cónyuges. (Págs. 
1147-1221). 
 

 
 

 
Paper 
 
 

 
 Sepin Familia 

[Núm. 67, juny 2007] 

 

PARRA RODRÍGUEZ, Carmen. 
El efecto de la multiculturalidad 
en los juzgados españoles. 

 

 
Estudi sobre les possibles 
solucions a donar pel jutjador als 
problemes derivats de la inclusió 
d’element foranis en les 
relacions familiars, a través del 
Dret Internacional Privat. 

 
Paper / 
En línia 

 
 Sepín AU 

[Núm. 282, juliol-agost 
2007] 

 
LOSCERTALES FUERTES, 
Daniel. La verdad sobre el 
parque de viviendas en alquiler 
en España 

 

 
Anàlisi de les mesures 
necessàries per incrementar el 
mercat de lloguer a l’estat 
espanyol.  

 
Paper/ 
En línia 

 
 Revista de derecho 

de família. Lex 
Nova 

[Núm. 35. abril-juny] 

 

PÉREZ MARTÍN, Antonio.  
Relaciones patrimoniales en las 
uniones de hecho. (Pàg. 25-50) 

 
 

Paper 

 
 Sepín  LEC 

[Núm. 76, juliol 2007] 

 
DE ANDRÉS HERRERO, Mª 
Asunción. Las reglas de 
determinación de la cuantía 
en la LEC. 
 

 
 

 
Paper / 
En línia 

 
 Sepín PH 

 [Núm 282, juliol/agost 
2007] 
 

 
VAS GONZÁLEZ, Juana María 
del. La afección real y la 
preferencia crediticia. (Pàg. 11-
15) 
 

 
Diferenciació existent entre  els 
efectes derivats de la garantia 
real de l’art. 9.1 e), paràgraf 2n, 
LHP, l’afecció real propiament 
dita i la preferència del crèdit. 
 

 
Paper / 
En línia 

 
 Sepín PH Catalunya 

[Núm 7, juliol/agost 
2007] 

 
CREMADES MORANT, Joan. 
Abús de dret i Propietat 
Horitzontal. (Pàg. 11-21) 
 
MARTÍ MARTÍ, Joaquim. 
Límits a l’autonomia de la 
voluntat de les Comunitats de 
Propietaris en l’adopció dels seus 
Estatuts. (Pàg. 22-26) 

 
Estudi dels supòsits en els quals 
es pot al·legar aquest abús en el 
règim del CCCat. 

Paper/ 
En línia 
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Fiscal 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 

 Jurisprudencia  
   Tributaria 
   [Volum 2006-2] 

 
RAMOS PRIETO, Jesús; 
ARRIBAS LEÓN, Mónica. El 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido y el comercio 
electrónico. El régimen especial 
aplicable a los servicios 
prestados por vía electrónica. 
(Págs. 3069-3117) 
 

 
 

 
Paper 

 

 
Mercantil 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 

 Derecho de los  
   negocios (La Ley) 
   [Núm. 202/203 juliol-agost  
   2007] 

 

 
HERNÁDEZ RODRÍGUEZ, 
Francisco. “La cuestión 
lingüística en la regulaciónde los 
mercados de valores de la Unión 
Europea: un paso adelante en el 
proceso de integración”  
(Pàg. 5-16) 
 

 
Treball que realitza una primera 
aproximació  a la qüestió 
idiomàtica com a mecanisme de 
protecció dels inversors 
espanyols. 
 

 
Paper 

 
 Derecho de los 

negocios (La Ley) 
[Núm 202/203, juliol-     
agost  2007] 

 
BOLDÓ RODA, Carmen.“El 
acceso de suministro de bienes y 
servicios en la LO 3/2007 de 22 
de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, 
con especial referencia a los 
seguros”  
pg. 17-31 
 

 
Comentari  sobre la nova Llei 
Orgànica 3/2007, especialment 
pel que fa referència als 
contractes d’assegurances, en 
els quals el sexe no pot 
considerar-se com un factor de 
càlcul de primes i  prestacions. 
 

 
Paper 

 
 Economist & Jurist 

   [Núm. 112 juliol-agost] 

 
ORTEGA JIMÉNEZ, Alfonso. El 
contrato de Joint Venture 
Internacional. (Pàg. 18-28) 
 

  
Paper / 
En línia 
 

 
 Revista de derecho  

   Mercantil  
   [Núm. 263] 

 
SÁNCHEZ LINDE, Mario. La 
elección del Presidente de la 
Junta de accionistas por los 
socios asistentes a la reunión. 
Art. 110.1 LSA  (Pàg. 169-193) 
 

  
Paper 

 
 
 
 
 
 
 
 


