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Texto: José Luis Rodríguez García

Estamos habituados a ver el Castillo en 
los altos de la ciudad. La ciudad que lo 
rodea como anillo y se desparrama más 
allá del río y de la huerta.

“Lo Castell” en la lejanía se nos iguala a 
las cumbres del Pirineo.

Los grajos, oteadores, le tributan guardia 
alada de azabache.

Y la torre, sin embargo, conserva el gusto de 
asomarse y espiar por los viejos callejones, 
añora el Canyeret” …

LA TORRE
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CARTA DEgà

Tanquem l’any amb un fet rellevant en la vida del nostre Col·legi com és la renovació 
parcial de la Junta de Govern amb una nova Degana al seu front.

Vagi per davant la meva immensa felicitació tant als electes com als que es van 
presentar amb un altra sort. La generositat que tots ells han demostrat en voler 
participar d’una forma més intensa en la vida del nostre Col·legi és un valor 
imprescindible que no sovinteja tant com voldríem.

Voldria dedicar aquesta darrera carta amb uns agraïments especials.

En primer lloc, a tots els companys amb qui he compartit Junta durant el meu 
deganat. És cert que el Deganat dona una major visibilitat personal, injusta en 
molts casos, perquè no és més que l’expressió del treball col·lectiu. És per això, que 
vull agrair d’una forma molt especial a tots els qui han format part de la junta en 
aquests darrers vuit anys i que mereixen  ser creditors del nostre reconeixement i 
afecte: Javier Alonso Sancho, Anna Nadal Braqué, Antoni Xuclà Comas (†), Celestí 
Pol Vilagrasa, Aran Martínez Cardeñes, Josep Maria Oromí Flotats, David Gil Pujol,  
Yasmina González Gil, Carles Alaman Badia, Carmen Bròvia Ribé, Mercè Cirera 
Clotet, Neus Bellera Fondevilla, Marc Torres Bacardí, Anna Cristobal Samperi, 
Anna Llauradó Sabaté, Roger Mir Sarrablo, Mireia Pardell Cartes, Meritxell 
Estiarte Garrofé, Josep Miquel Moragues Martínez, Antònia Martí Teruel, José 
Antonio Calles Ramos, Lourdes Bonet i Jaume Joan Moll Garcia.

És encara més silenciós el treball que desenvolupen els companys de les comissions 
que no són membres de la Junta de Govern. La seva dedicació i treball, absolutament 
desinteressat i generós, és imprescindible per al compliment de les funcions que 
tenim encomanades. A tots ells, en nom de tot el col·lectiu la meva gratitud infinita.

No puc oblidar els companys que formen part del personal del Col·legi en la nostra 
ciutat i en les delegacions. He estat testimoni del seu elevat grau de compromís 
amb la institució i el seu sentit de lleialtat, valors que cal apreciar com uns dels més 
elevats en la dedicació a una organització com la nostra.

Finalment, no em vull oblidar al director d’aquesta revista, el company Josep 
Corbella. Ha fet una tasca exemplar, amb alta professionalitat i generositat a qui 
no puc més que demanar disculpes pels retards que ha hagut de patir en l’entrega 
de la meva carta.

Per part meva, no em resta més que agrair la confiança i complicitat que he rebut 
de tots ells i de tots vosaltres. Espero haver estat a l’altura de la tasca encomanada 
tot i els errors pels quals demano sincera disculpa.

Feliç any 2023.

Jordi Albareda Cañadell
Degà

TORNAR AL SUMARI



4 LO CANYERET

EDiTORiAL

La redacció d’aquest Editorial coincideix amb els dies dedicats a 
la celebració de la Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic, 
més coneguda com a COP-27, a El Caire i, potser per això, hem 
associat aquest esdeveniment amb la noció d’interconnexió dels 
éssers humans, en tant que cadascú de nosaltres forma part d‘un 
col·lectiu més ampli que evoluciona constantment.

Això ens porta a reflexionar tant sobre els efectes que, en la nostra vida diària, es 
deriven de fets llunyans, com poden ser el conflicte armat que es viu a Ucraïna, 
i l’increment generalitzat de les temperatures, com sobre les repercussions que 
poden derivar-se de les nostres actuacions.

L’exercici de l’advocacia no és pas un àmbit aïllat en la societat. No hi ha cap 
dubte que l’advocacia té un protagonisme important en la realització d’actua-
cions que portin a una societat més lliure i solidària des de l’assessorament i la 
defensa dels drets dels ciutadans, malgrat que hàgim de conviure amb l’aplicació 
d’una normativa canviant, impulsada per les necessitats peremptòries la societat 
que és causa d’algunes deficiències en la tècnica legislativa.

El Consell de Redacció
canyeret_cr@advocatslleida.org

TORNAR AL SUMARI
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LAS NOVEDADES DE LA LEY

LAS NOVEDADES DE LA LEY “CREA Y CRECE” 
(LEY 18/2022, DE 28 DE SEPTiEmBRE, DE 

CREACiÓN Y CRECimiENTO DE EmPRESAS) EN 
mATERiA DE APOYO A LOS EmPRENDEDORES 
Y LA SuPuESTA mEJORA EN EL “STATuS” DEL 

EmPRENDEDOR DE RESPONSABiLiDAD LimiTADA

a/ Prefacio
 
Son encomiables los propósitos de la Ley que se ha venido en 
denominar con la propagandística expresión “LEY CREA Y 
CRECE”, entre otros el facilitar la creación de nuevas empresas 
y reducir el número de trabas a las que estas se enfrentan, según 
indica su preámbulo; pero, dicho sea de paso, no es menos 
cierto que el mismo texto reconoce que las PYMES adolecen 
de debilidad estructural y no tengo ninguna duda que el efecto 
contrario no va a conseguirse con la creación de sociedades de 
responsabilidad limitada constituida con el capital de un euro, 
siendo manifiesto el hecho de que solo el coste de constitución 
(notario, registro…) ya supone un importe de varios cientos 
de euros.

Sin embargo, el objeto de este análisis no es otro que las 
innovaciones y supuestas mejoras en el status del llamado 
emprendedor de responsabilidad limitada que instituyó 
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, donde se creaba 
la figura potestativa del “emprendedor de responsabilidad 
limitada” gracias a la cual y según el tenor literal del 
preámbulo de aquella norma “… las personas físicas 
podrán evitar que la responsabilidad derivada 
de sus deudas empresariales afecte a su vivienda 
habitual bajo determinadas condiciones…”

Conviene empezar recordando que el empresario persona 
física puede inscribirse en el Registro Mercantil de 
forma VOLUNTARIA (art. 19 C. Com, a excepción del 
naviero) y que solo una minoría lo hacen y que hasta 
entonces, como cualquier otro sujeto, según dispone el art. 
1911 CC (su responsabilidad es ilimitada, con todos sus bienes 
presentes y futuros), a diferencia de lo que sucede en otros 
países, donde existen límites a la responsabilidad derivada de 
la actividad empresarial realizada en tales casos, por lo que se 
trataba de buscar una fórmula que conjurase o limitase esta 
suerte de maldición legal.

Además de la figura del naviero (según lo dispuesto en el art. 
19 Com), el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que 
modificaba la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, 

introducía como novedad y  determinaba la obligación de 
todas las personas físicas y jurídicas que presenten servicios 
a empresas, de inscribirse en el Registro Mercantil.

Esta obligación viene reflejada en la Disposición Adicional de 
la Ley 10/2010, cuyo apartado 1 establece que:

“Las personas físicas o jurídicas que de forma 
empresarial o profesional presten todos o al-
guno de los servicios descritos en el artículo 
2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al 
inicio de sus actividades, inscribirse de forma 
obligatoria en el Registro Mercantil compe-
tente por razón de su domicilio”.

Y el art. 2.1.o) de la norma, determinaba cuáles eran los 
servicios en cuestión que obligaban a sus prestado-
res a su inscripción obligatoria en el R. Mercantil: 

o) Las personas que con carácter profesional y con 
arreglo a la normativa específica que en cada caso 
sea aplicable presten los siguientes servicios por 
cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas 
jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no 
consejeros de consejo de administración o de asesoría externa 
de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares 
en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra 
persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social 
o una dirección comercial, postal, administrativa y otros 
servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier 
otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de 
fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico 
similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; 
o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, 
exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 
regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos 
de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas 
internacionales equivalentes que garanticen la adecuada 
transparencia de la información sobre la propiedad, o 
disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

TORNAR AL SUMARI

JOSEP LLUÍS GÓMEZ GUSÍ
Abogado, prof. D. Mercantil UDL

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-11-2018-31-ago-transposicion-directivas-materia-proteccion-compromisos-pensiones-prevencion-blanqueo-capitales-requisitos-entrada-residencia-nacionales-paises-terceros-26016637
https://www.iberley.es/legislacion/ley-10-2010-28-abr-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo-7699519
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Por lo tanto, con las excepciones anteriores en que resulta 
obligatoria la inscripción del empresario/profesional persona 
física en el Registro Mercantil (de dudosa implantación 
real), en los restantes casos la inscripción era potestativa y 
raramente asumida por los interesados.

b/ El empresario de responsabilidad limitada en origen

El empresario era libre de constituirse en emprendedor de 
responsabilidad limitada, salvo en los supuestos previstos 
anteriormente, para lo cual debía cumplir las obligaciones 
establecidas en el nuevo marco jurídico, y de esta forma (con 
los límites que veremos) huir de la responsabilidad general 
prevista en el art. 1911 CC, excluyendo del fatal desenlace a 
la vivienda habitual (únicamente y con determinados límites 
cuantitativos, como veremos).

La creación de esta figura venía acompañada de las oportunas 
garantías para los acreedores y para la seguridad jurídica en el 
tráfico mercantil, condicionada a la inscripción y publicidad 
a través del Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad.

Conforme a la disposición adicional primera de esa Ley, se 
exceptuaban de la limitación de responsabilidad 
las deudas de derecho público, indicándose que “… 
los procedimientos de ejecución de estas deudas serán los 
establecidos en su normativa especial, con las especialidades 
previstas en la citada disposición adicional primera.”.

En el ámbito subjetivo (no afectado por la actual reforma), 
el art. 7 disponía que podía acudir a esta fórmula “El 
emprendedor persona física, cualquiera que sea 
su actividad, podrá limitar su responsabilidad por 
las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha 
actividad empresarial o profesional mediante la 
asunción de la condición de «Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos 
los requisitos y en los términos establecidos en 
este Capítulo”.

Según el art. 8 de la norma, la eficacia de la limitación de 
responsabilidad “… el Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción 
del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales 
o profesionales, no alcance al bien no sujeto…” (v.gr. la 
vivienda que constituya vivienda habitual (propia o común), 
“… siempre que su valor no supere los 300.000 euros, 
valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en 
el Registro Mercantil” (con un incremento o factor corrector 
en poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes donde 
aplicará un coeficiente del 1,5 al valor anteriormente indicado).

La norma, también advertía que “No podrá beneficiarse 
de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera 
actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento 
de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare 
acreditado por sentencia firme o en concurso declarado 
culpable”, exclusión que no adolece de sentido común sin 

perjuicio de recordar que la buena fe se presume en nuestra 
legislación civil.

Con estos condicionantes la cualidad de emprendedor de 
responsabilidad limitada se adquiere mediante su constancia 
en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil 
correspondiente a su domicilio y, según el art. 9.2 de la norma 
“El emprendedor inscrito deberá hacer constar en 
toda su documentación, con expresión de los datos 
registrales, su condición de «Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada» o mediante la adición 
a su nombre, apellidos y datos de identificación 
fiscal de las siglas «ERL», no sabemos si a modo de 
identificación o de advertencia (se nos antoja un trasunto de 
“La letra escarlata”).

Además, el hecho tendría su publicidad también en el 
Registro de la Propiedad donde se hallase inmatriculada la 
finca (art. 10), para su oponibilidad a terceros, pudiéndose 
trasladar este beneficio a otra finca cuando en un futuro se 
cambiara la titularidad de la vivienda.

La inscripción en el Registro Mercantil del empresario de 
responsabilidad limitada conllevaba en algunos casos otras 
obligaciones periódicas, como la presentación de cuentas 
anuales según lo previsto en el art. 11 de la norma:

Artículo 11. Cuentas anuales del emprendedor 
individual.

1. El emprendedor de responsabilidad limitada 
deberá formular y, en su caso, someter a auditoría 
las cuentas anuales correspondientes a su actividad 
empresarial o profesional de conformidad con lo 
previsto para las sociedades unipersonales de 
responsabilidad limitada.

2. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá 
depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

3. Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio 
social sin que se hayan depositado las cuentas anuales 
en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá 
el beneficio de la limitación de responsabilidad en 
relación con las deudas contraídas con posterioridad al 
fin de ese plazo. Recuperará el beneficio en el momento 
de la presentación.

4. No obstante lo anterior, aquellos 
empresarios y profesionales que opten por la 
figura del Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada y que tributen por el régimen de 
estimación objetiva, podrán dar cumplimiento 
a las obligaciones contables y de depósito de 
cuentas previstos en este artículo mediante 
el cumplimiento de los deberes formales 

TORNAR AL SUMARI
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establecidos en su régimen fiscal y mediante el 
depósito de un modelo estandarizado de doble 
propósito, fiscal y mercantil, en los términos 
que se desarrollen reglamentariamente.

Para simplificar el tema diremos que el empresario de 
responsabilidad limitada acogido a “módulos” (régimen de 
estimación objetiva que depende del criterio o límites anuales 
establecidos por el Ministerio de Hacienda) no vendría obligado 
a presentar cuentas anuales ante el Registro Mercantil y solo 
debería cumplir con sus obligaciones contables y fiscales. 
 
En cualquier caso, lo cierto es que la figura del empresario 
de responsabilidad limitada, transcurridos más de nueve 
años desde su creación, no ha tenido éxito pese a que en 
su momento (igual que ahora) trató de darse a la misma 
máxima difusión y se vendieron sus bondades como fórmula 
para prevenir y evitar las consecuencias dramáticas como 
las derivadas de la crisis económica aparecida en el año 
2007, considerando que esta falta de aceptación venía 
determinada:

• Por el hecho de que la norma no tuviera efectos 
retroactivos y no afectara a deudas anteriores (como 
también sucede ahora).

• Que la norma no tuviera efectos respecto de deudas 
de derecho público, entre ellas Hacienda y la Seguridad 
Social (directas o indirectas, fruto de derivaciones de 
responsabilidad), evidenciando (una vez más, como 
sucede con las deudas concursales) que el legislador 
tiene “dos varas de medir” y preservando los derechos 
económicos de las administraciones públicas.

• El hecho de que el deudor, en la práctica, suele aunar 
deudas profesionales con otras de distinto origen, con 
lo que su patrimonio sigue igualmente comprometido.

• Una segunda cuestión práctica derivada del hecho 
de que cuando se trate de acudir al crédito bancario 
(fundamentalmente) la entidad bancaria exigirá, se 
trate o no de un crédito con garantía hipotecaria, que 
se elimine este privilegio, si no existe la abundancia 
de otros bienes que garantice la deuda, puesto que 
obviamente afecta a la solvencia del deudor.

• En menor medida la exigencia de depositar las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil en su caso, 
dando publicidad a las mismas.

c/ Novedades de la Ley “Crea y Crece”

La nueva norma modifica el art. 8 de la anterior Ley y amplía 
la eficacia de la limitación de responsabilidad, de 
forma que incluye entre los bienes no sujetos a 
responsabilidad empresarial (además de la vivienda 
habitual con los límites cuantitativos indicados) los 
bienes de equipo productivo, para lo cual se precisará de 
su oportuna inscripción en el Registro de Bienes Muebles, en 
la hoja abierta al bien, para que sea efectiva frente a terceros.

Llegados a este punto, en el futuro será sustancial saber que se 
entiende por “bienes del equipo productivo”, pudiendo 
recordar tangencialmente sobre este particular que la LEC (art. 
606.2º) dispone entre los bienes inembargables “Los libros 
e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, 
arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no 
guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada” lo 
cual ha de ponerse en relación con el art. 192.2º del TRLC que 
excluye de la masa activa los bienes inembargables

El AUTO de la AP BARCELONA, sec. 15ª, de fecha 
07-06-2021, donde el análisis concreto recaía sobre una 
licencia de taxi y el vehículo auto taxi, confirmando un criterio 
sustentado en resoluciones anteriores, revocaba la opinión del 
Juzgador de Instancia y  declaraba embargables dichos bienes, 
debiendo de realizarse con el plan de liquidación concursal, 
razonando que si los auto taxi y las licencias de los 
taxistas no fueran embargables, sus propietarios no 
podrían obtener financiación ni para comprar nuevos 
vehículos ni la propia licencia, puesto que no tendrían 
bienes con los que responder.

Por lo tanto, suponiendo que el alcance de “bienes del equipo 
productivo” sea lo más amplio razonable y comprendiese 
vehículos, maquinaria... lo lógico es que el empresario de 
responsabilidad limitada que precise acudir al crédito 
bancario o similar se vea obligado previamente a renunciar 
a los beneficios expresados si no cuenta con una solvencia 
“apabullante” que haga que no se precise de esta cautela o 
garantía.

Por lo demás y finalmente, la norma también advierte de su 
carácter (lógicamente) no retroactivo, no alcanzando a “… 
deudas empresariales o profesionales contraídas 
con anterioridad a la inscripción de limitación de 
responsabilidad, o de obligaciones tributarias o con 
la Seguridad Social” (parece que el límite no comprende ya 
la totalidad de deudas públicas).

d/ Conclusiones
 
Dicho lo cual, me atrevo a presagiar una vez más el fracaso de la 
norma y alguna que otra lágrima (“sunt lacrimae rerum”), sin 
perjuicio de que el escaso coste que supone la constitución en 
empresario de responsabilidad limitada puede animar a algunos 
a intentarlo (“audentes fortuna iuvat” o “la fortuna sonríe a los 
audaces”, como decía también el mismo Virgilio en la Eneida). 

Lleida, a 29 de octubre de 2022

TORNAR AL SUMARI
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DE LLEiDA A ESTRASBuRg

TORNAR AL SUMARI

DE LLEiDA A ESTRASBuRg, EXPANSiÓ DE 
L’ ADVOCACiA LLEiDATANA

Avui és motiu de satisfacció personal i professional, cons-
tatar l’expansió de l’advocacia lleidatana fins a terres del 
nucli central europeu.

Em refereixo a la sentència del Tribunal Europeu de Dret 
Humans de 7 de juny de 2022, en el procés tramitat pels 
senyors Centelles, i altres dos demandants, contra Espa-
nya, que han actuat amb la direcció lletrada dels companys 
advocats Simeó Miquel i Ramon Forteza, la qual, amb es-
timació de la demanda presentada, declara que, en aquest 
cas, ha existit vulneració de l’art. 6 del Conveni Europeu de 
Dret Humans (que reconeix el dret a un procés equitatiu) 
i condemna l’Estat al pagament d’una indemnització de 
6.400 € a cadascun dels afectats, més interessos i costes.

El procés deriva de la mort d’un treballador a causa d’un 
accident de treball a Tortosa el 21 de desembre de 2012. 
Inicialment, el Jutjat Penal de Tortosa va absoldre els acu-

sats, però l’Audiència de Tarragona, sense fer una nova 
valoració dels fets, ni escoltar testimonis ni pèrits, en el 
recurs d’apel·lació, dicta sentència revocant la del Jutjat i 
condemnant als acusats a la pena de sis mesos de presó i 
indemnització.

Ara, el Tribunal d’Estrasburg, declara que l’Audiència de 
Tarragona, en la seva sentència, vulnera les disposicions 
de l’art. 792.2 de la LECrim, condemnant als acusats sense 
valoració de la prova, com també l’art. 6 del CEDH, i con-
demna l’Estat a indemnitzar, però no revoca ni modifica la 
sentència dictada, que, després d’aquesta sentència pot ser 
objecte de revisió, tal com preveu l’art. 954.2 de la LECrim.

Felicitacions als companys, per l’èxit professional que, al 
mateix temps, ajuda a consolidar el reconeixement i el res-
pecte dels drets humans. 

JOSEP CORBELLA I DUCH.
Advocat, director de “Lo Canyeret”
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RDL 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou 
sistema de cotització pels treballadors per compte propi 
o autònoms i es millora la protecció per cessament en 
l’activitat. (BOE 27.07.22).

LO 7/2022, de 27 de juliol, de modificació de la LO 6/1985, 
d’1 de juliol, del Poder Judicial, en matèria de Jutjats 
Mercantils. (BOE 28.07.22).

LO 8/2022, de 27 de juliol, de modificació dels arts. 570 
bis i 599 de la LO 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
(BOE 28.07.22).

LO 9/2022, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen normes 
que faciliten l’ús d’informació financera i d’altre tipus, 
per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament 
d’infraccions penals, de modificació de la LO 8/1980, de 22 
de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes 
i altres disposicions connexes i de modificació de la LO 
10/1995, de 2 de novembre, del Codi Penal. (BOE 29.07.22).

RDL 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat 
econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques 
i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència 
energètica i de reducció de la dependència energètica del 
gas natural. (BOE 02.08.22).

RDL 15/2022, d’1 d’agost, pel qual s’adopten mesures 
urgents en matèria d’incendis forestals. (BOE 02.08.22).

DL 11/2022, de 30 d’agost, d’autorització d’atribucions 
extraordinàries de recursos per fer front a l’increment de 
les despeses directes d’explotació dels sistemes públics de 
sanejament en alta durant els exercicis de 2022 i 2023. 
(DOGC 01.09.22).

Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós 
de la Llei Concursal, aprovat per RDLEG 1/2020, de 5 de 
maig, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 2 de juny de 2019, sobre 
marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 
inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència 
dels procediments de reestructuració, insolvència i 
exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva 
(UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
determinats aspectes del dret de societats (Directiva sobre 
reestructuració i insolvència). (BOE 06.09.22).

Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació. (BOE 06.09.22).

LO 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la 
llibertat sexual. (BOE 07.09.22).

RDL 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les 
condicions de treball i de Seguretat Social de les persones 
treballadores al servei  de la llar. (BOE 08.09.22).

LO 11/2022, de 13 de setembre, de modificació del Codi 
Penal en matèria d’imprudència en la conducció de 

vehicles a motor  o ciclomotor. (BOE 14.09.22).

RDL 17/2022, de 20 de setembre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en l’àmbit de 
l’energia, en l’aplicació del règim retributiu a 
les instal·lacions de cogeneració i es redueix 
temporalment el tipus de l’Impost sobre el Valor 
Afegit aplicable als lliuraments, importacions i 
adquisicions intracomunitàries de determinats 
combustibles. (BOE 21.09.22).

DL 12/2022, 27 de setembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat, de  

foment de la promoció interna i de l’agilització 
de la cobertura de llocs de treball amb persones 

funcionàries de carrera. (DOGC 28.09.22).

Juliol - Desembre 2022

TORNAR AL SUMARI
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Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement 
d’empreses. (BOE 29.09.22).

LO 12/2022, de 30 de setembre, de reforma de la LO 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per a 
la regulació de l’exercici del vot pels espanyols que viuen a 
l’estranger. (BOE 03.10.22).

Llei 19/2022, de 30 de setembre, pel reconeixement de la 
personalitat jurídica a la llacuna del Mar Menor i la seva 
conca. (BOE 03.10.22).

Ordre ETD/949/2022, de 29 de setembre, per la qual 
s’actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten 
els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i 
perjudicis causats a les persones en accidents de circulació 
(Barem) contingut en l’annex del text refós de la Llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles a motor, aprovat per RDLEG 8/2004, de 29 
d’octubre. (BOE 06.10.22).

RDL 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures 
de reforçament de la protecció dels consumidors d’energia 
i de contribució a la reducció del consum de gas natural en 
aplicació del “Plan + Seguridad para tu energia (+SE)”, així 
com mesures en matèria de retribucions del personal al servei 
del sector públic i de protecció de les persones treballadores 
agràries eventuals afectades per la sequera. (BOE 19.10.22).

Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica. 
(BOE 20.10.22).

Llei 21/2022, de 19 d’octubre, de creació d’un fons de 
compensació per a les víctimes de l’amiant. (BOE 20.10.22).

Llei 22/2022, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 
28/1990, de 26 de desembre, per  la que s’aprova el Conveni 
Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra. 
(BOE 20.10.22).

DL 13/2022, de 25 d’octubre, de concessió d’un suplement 
de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2022. (DOGC 27.10.22).

RD 907/2022, de 25 d’octubre, pel qual es modifiquen les 
quanties de determinades taules del sistema de valoració 
dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents 
de circulació contingudes en l’annex del text refós de la llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles a motor, aprovat pel RDLEG. 8/2004, de 29 
d’octubre i pel qual es modifica el RD 1060/2015, de 20 
de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les 
entitats asseguradores i reasseguradores, per a l’actualització 
d’imports en euros en relació amb el règim especial de 
solvència. (BOE 28.10.22).

Llei 23/2022, de 2 de novembre, per la qual es modifica 
la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. (BOE 
03.11.22).

DL 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció 
interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb 
persones funcionàries de carrera. (DOGC 09.11.22).

RDL 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s’estableix un 
Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus 
d’interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, 
es modifica el RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, 
i s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del 
mercat de préstecs hipotecaris. (BOE 23.11.22).

Llei 24/2022, de 25 de novembre, pel reconeixement 
efectiu del temps de prestació del servei social de la dona 
en l’accés a la pensió de jubilació parcial. (BOE 26.11.22).

Llei 25/2022, d’1 de desembre, sobre precursors 
d’explosius. (BOE 02.12.22).

Llei 26/2022, de 19 de desembre, per la qual es modifica la 
Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari. (BOE 
20.12.22).

LO 13/2022, de 20 de desembre, per la qual es modifica 
la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a 
agreujar les penes previstes per als delictes de tràfic d’éssers 
humans desplaçats per un conflicte armat o una catàstrofe 
humanitària. (BOE 21.12.22).

Llei 27/2022, de 20 de desembre, d’institucionalització 
de l’avaluació de polítiques públiques de l’Administració 
General de l’Estat. (BOE 21.12.22).

Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema 
de les empreses emergents. (BOE 22.12.22).

LO 14/2022, de 22 de desembre, de transposició de 
directives europees i altres disposicions per a l’adaptació 
de la legislació penal a l’ordenament de la Unió Europea, 
i reforma dels delictes contra la integritat moral, desordres 
públics i contraban d’armes de doble ús. (BOE 23.12.22).

Llei 29/2022, de 21 de desembre, per la qual s’adapta 
l’ordenament nacional al Reglament (UE) 2018/1727 
del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre 
de 2018, sobre Eurojust, i es regulen els conflictes de 
jurisdicció, les xarxes de cooperació jurídica internacional 
i el personal depenent del Ministeri de Justícia a l’exterior. 
(BOE 22.12.22).

Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen 
el sistema de gestió de la Política Agrària Comuna i altres 
matèries connexes. (BOE 24.12.22).

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2023. (BOE 24.12.22).

Llei 32/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica 

TORNAR AL SUMARI
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la Llei 18/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat Autònoma d’Andalusia i de fixació 
de l’abast i condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 33/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica la 
Llei 26/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Canàries i de fixació 
de l’abast i condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 34/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica 
la Llei 16/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya i de fixació 
de l’abast i condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 35/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica la 
Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l’abast i 
condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 36/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica 
la Llei 17/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat de Galícia i de fixació de l’abast i 
condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 37/2022, de 27 de desembre, per la qual es modifica la 
Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs 
de l’Estat a la Comunitat de les Illes Balears i de fixació de 
l’abast i condicions d’aquesta cessió. (BOE 28.12.22).

Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment 
de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i 
establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost 

temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen 
determinades normes tributàries. (BOE 28.12.22).

RDL 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta 
a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra 
d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma 
i a altres situacions de vulnerabilitat. (BOE 28.12.22).

RD 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revalorització de 
les pensions del sistema de Seguretat Social, de les pensions 
de Classes Passives i d’altres prestacions socials públiques 
per a l’exercici de 2023. (BOE 28.12.22).

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de modificació de la 
Llei 5/20, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic i de creació l’impost sobre instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de 
transició nuclear, i de creació de l’òrgan de govern del fons. 
(DOGC 28.12.22).

Llei 11/2022, de 29 de desembre, de millorament urbà, 
ambiental i social dels barris i les viles. (DOGC 30.12.22).

DL 17/2022, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen 
mesures d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en 
dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a 
la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 
en el conveni regulador del finançament l’explotació de la 
xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall. (DOGC 30.12.22).

Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l’Esport.
(BOE 31.12.22).

TORNAR AL SUMARI
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FESTA D’ESTiu 2022

FESTA D’ESTiu 2022
dijous 28 de juliol al Palau de Margalef

De nou amb l'arribada de les vacances el Col·legi tornar a 
celebrar la Festa d'estiu, organitzada per la Comissió de 
Cultura amb la col·laboració del Grup Advocacia Jove i 
Teatre del Talión.

La festa va tenir lloc el dijous 28 de juliol al Palau de 
Margalef. 

El Teatre del Talión donava el tret de sortida amb 
l’espectacle MOJITOS DE TALIÓN, una companyia de 
còmics de tercera es veu abocada a trobar refugi en una 
taverna decadent i a punt de tancar. L'arribada dels còmics 
transformarà, amb la màgia del teatre, la vida del local i dels 
seus clients. Ah! Cambrer! Cafè, copa i ... un MOJITO DE 
TALIÓN!!! 

El Grup Advocacia Jove va animar la vetllada amb el 
muntatge d’un photocall per tal que tothom que volgués 
s'emportés un record divertit de la vetllada.

El sopar i la conversa amb els companys i companyes i 
alguns balls van posar fi a la nit.

TORNAR AL SUMARITORNAR AL SUMARI
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Diada Nacional de 
Catalunya, 11 de setembre

Conferència “Defensar 
les llibertats durant 
el franquisme”, 16 de 
novembre

El Col·legi va participar en l’ofrena institucional 
organitzada per l’Ajuntament de Lleida al Roser amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

La consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró visita el 
Col·legi, 9 d’octubre
La consellera en el marc de la visita territorial a Lleida es 
reuneix a la seu del Col·legi amb el degà i la degana dels 
procuradors i altres membres de la junta.

Conferència “La reforma del 
Reglament d’estrangeria”, 
10 de novembre
Organitzada per la Comissió de Formació del Col·legi, 
va estar impartida per Santiago Yerga Cobos, director 
general de Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions.

Organitzada per la Comissió de Drets Humans del Col·legi 
conjuntament amb l’Associació per la Democràcia, en 
memòria del company Àlex de Sàrraga.

TORNAR AL SUMARI
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Convocatòria d’eleccions per expiració dels respectius anys de 
mandat, que es compliran el gener de 2023, pels càrrecs de: 
degà (Jordi Albareda Cañadell), diputada segona (Anna Maria 
Llauradó Sabaté), diputada quarta (Mireia Pardell Cartes), 
diputada cinquena (Meritxell Estiarte Garrofé), i tresorera 
(Antònia Martí Teruel).

Per al càrrec de diputada segona, va resultar automàticament 
elegida Anna Llauradó Sabaté, per manca de concurrència de 
més candidatures. 

El resultat de les eleccions, va donar com a guanyadors:

Per al càrrec de degana:
Antònia Martí Teruel

Per al càrrec de diputat quart:
Andrés Mercadé Merola

Per al càrrec de diputada cinquena:
Almudena González Jiménez

Per al càrrec de tresorer:
Julio Olano Moreno

Eleccions per a la renovació parcial de la 
Junta de govern del Col·legi, 14 de desembre

Assemblea general 
Extraordinària i Ordinària, 
22 de desembre

Conferència “Aspectes 
bàsics de la reforma 
concursal”, 15 de desembre
Organitzada per la Comissió de Formació del Col·legi 
amb el patrocini de Tirant lo Blanch, va estar impartida 
per Maria Elisa Escolà Besora, advocada i membre de la 
Comissió de dret mercantil del Consell de l’Advocacia 
Catalana.

L’Assemblea General Extraordinària va aprovar el 
nou Reglament del FAMICALL (Fons d’Assistència 
Mútua de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida), 
i en l’Assemblea General Ordinària es van aprovar els 
pressupostos del Col·legi per a l’exercici 2023.

Els nous membres de la Junta de Govern, prendran possessió dels seus càrrecs el divendres 27 de gener de 2023 en el març de 
l’acte institucional amb motiu de la celebració de Sant Raimon de Penyafort.

TORNAR AL SUMARI
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25è ANiVERSARi

25è ANiVERSARi DE LA 
CONSTiTuCiÓ DELS JOVES 

ADVOCATS DE CATALuNYA (JAC)
El passat 21 d’octubre es va celebrar a Barcelona el 25è aniversari de la constitució dels Joves 
advocats de Catalunya  (JAC)

Es va tractar d’un acte molt emotiu on varen estar convidats tots els presidents de les diferents 
juntes del JAC des del seu inici, i també els 13 fundadors.

A tots ells se’ls va donar una petita placa commemorativa i en especial es va agrair als fundadors 
per aquella empenta i iniciativa que va comportar que al 1997 es constituís aquesta junta que s’ha 
mantingut fins al moment, reunint les diferents agrupacions de Catalunya de forma trimestral.

Des d’aquí  aprofito per fer el meu petit homenatge agraint a tots aquells advocats i advocades que 
en algun moment han sacrificat temps professional, familiar o d’oci per pertànyer, com a membres 
de la Junta del Col·legi de l’advocacia de Lleida tant sigui a la junta de govern com en l’agrupació 
dels Joves. Tot això ha repercutit i de forma molt positiva en crear l’anomenada vida col·legial 
fomentant la participació de nombroses activitats tan professionals i d’especialització com també 
de tota mena d’activitats socials i culturals.

Des d’aquí recordar a tots que la junta de l’advocacia jove de Lleida estem per escoltar-vos i ajudar-
vos en allò que necessiteu, especialment els nou benvinguts en aquesta meravellosa professió.

Borja Solans Casas
President de l’advocacia Jove de Lleida

Altes
Núm. 48: BORJATORRESABOGADOS SLP
Data d’alta: 12 de desembre de 2022

REgiSTRE DE SOCiETATS 
PROFESSiONALS DE 
L’iL·LuSTRE COL·LEgi DE 
L’ADVOCACiA DE LLEiDA

Secció de societats professionals 
d’advocats
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CENS COL·LEgiAL

ALTES EN EXERCiCi
2328 Meritxell Cuadrado Sierra

2329 Ares Giralt Garrofé

2330 Laura Rey Mañas

2331Jonatan Arenas Tomas

2332 Paula Garrido Gómez

2333 Ivan Alcolea Marti

2334 Yaiza Rodríguez Blanco

2335 Jaime Manuel Baró

2336 Guillermo Ibarz Alguero

2337 Roger Torres Espinagosa

2338 Josep Segarra Rodríguez

2339 Montserrat Rodríguez Serra

2340 Iram Siddique Mohammad Choudhry

PASSEN A NO EXERCENT
1538 Sebastià Grañó Pujol

1618 Ruben Rodríguez Rodríguez

1441 Juan Antonio Martínez Oset

2310 Gizeh Casals Bonet

1055 Ana Molina Carrillo

456 Alejandro Mir Fo

174 Javier Gonzalo Miguelañez

1920 Rafael Aixut Vallverdú

429 Joan Jesús Vidal Ibars

1816 Maria del Carmen Vilalta Casbas

2290 Roser Cases Salud 

2224 Oriol Ishanda Ortiz

553 Maria del Carmen Juanós Amperi

1904 Noelia Millera Gracia

1012 Lucia Rubió Companys

2235 Marta Vidal Ximenes

BAiXES 
1908 Gabriel Raco Curto

2321 Alfredo Casas Navarro

2024 Joel Efraim Torrent Castella

784 Francesc Xavier Vico Laguna (†)

2270 Maria Eugenia Aunós Ribelles

2195 Alba Escoda Salisi

2117 Anna Beneit Mo

1395 Fernando Bassols Cambra

1905 Elena Farré Cuberes

1495 Aida Jove Fontdevila

1731 Elisabet Menen Claramunt

2088 Amelia Moret Fernandez

2161 Mireia Sala Mur

CENS COL·LEgiAL
Altes i baixes del 16 de juliol  
al 31 de desembre de 2022

EN RECORD DEL COmPANY QuE ENS HA DEiXAT

El nostre afectuós record pel company que ens ha deixat i la seva família:

Francesc Xavier Vico Laguna, col·legiat no exercent (27 d’octubre de 2022)

TORNAR AL SUMARI
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EL NOSTRE COL·LEgi EN LA HiSTÒRiA

Antònia Martí - Jordi Albareda - Meritxell Estiarte

TORNAR AL SUMARI

Després de 172 anys d’història, el nostre Col·legi ja és el de les 
advocades de Lleida

Si alguns de vosaltres heu anat seguint aquesta secció, sabeu 
que em dedico a explicar esdeveniments relacionats amb la 
història del nostre col·legi: fets que van tenir lloc al segle XIX 
o, com a màxim, durant la primera meitat del segle XX. Per 
això us pot estranyar que en aquesta edició em dediqui a una 
notícia d’actualitat, del mateix mes de desembre d’enguany. 
Però és que crec que es tracta d’una autèntica fita històrica 
del Col·legi. I com que em temo que d’aquí a cent anys ja no 
continuaré escrivint aquestes cròniques, he preferit anticipar-
me i potser alguna col·lega nostra del segle XXII m’ho agrairà.

Efectivament, el nostre Col·legi va ser creat, segons les dades 
de què disposem, l’any 1850. El seu nom era aleshores el de 
“Col·legi d’Advocats de Lleida” i ho va continuar sent fins al 
dia 20 de març de 2011 en què es va canviar pel de “Col·legi 
de l’Advocacia de Lleida”, en entrar en vigor els nostres actuals 
estatuts. Aquesta també va ser una fita històrica en la vida 
col·legial: vam deixar de referir-nos només als advocats per 
acollir-nos a un genèric que englobava també les advocades. 
Interessa fer notar que vam ser el primer dels catorze 
col·legis catalans que va fer aquest pas, que d’altres han seguit 
posteriorment.

La incorporació de la dona a l’exercici de la professió es va 
fer esperar molt. Fins al 1955 no trobem una col·legiada en 
exercici al Col·legi de Lleida i fins al 1969 no en trobem una 
altra, la companya Josefa Soler, que es dediqués de forma 
efectiva i permanent a l’advocacia, fins al punt que encara ara 
hi continua d’alta.

Des d’aleshores fins ara el panorama ha fet un gir espectacular. 
Avui en dia hi ha més advocades que advocats, les advocades 
han anat participant activament en la marxa del Col·legi i en 
les darreres juntes de govern hi ha hagut paritat entre els dos 
gèneres. Però no havíem tingut cap degana fins ara i no havíem 
assistit al fet insòlit que les dues úniques candidatures a unes 
eleccions al deganat estiguessin encapçalades per dones.

El resultat de l’elecció, per altra banda, ens ha aportat una 
altra novetat, que també podem considerar històrica, en la 
vida col·legial: serà el primer cop que la presidència del col·legi 
l’ostenti un professional –en aquest cas una professional— 
sense despatx obert a Lleida ciutat. La degana electa, la 
companya Antonieta Martí, té el seu despatx a Balaguer i això 
és una novetat molt significativa. Efectivament, des de la seva 
creació, l’any 1850, consten col·legiats amb despatx obert en 
altres ciutats i viles de la nostra demarcació. Però el col·legi era 
clarament de Lleida i les guies judicials més antigues de què 
disposem, de 1895 i 1931, ni tan sols es refereixen als jutjats 
que no tenien seu a Lleida ciutat. Hi va haver, segons sembla, 
un precedent molt significatiu en aquest sentit. L’any 1844 hi 
ha notícia d’un Col·legi d’Advocats de Cervera, el degà del qual 
va ser en Josep Serrabardina i que devia ser absorbit pel de 
Lleida quan aquest es va fundar, l'any 1850.

No va ser fins a un segle després, en data 23 d’abril de 1951, que 
es va dictar una Ordre Ministerial que va fixar la demarcació 
provincial com a àmbit territorial del nostre col·legi i en va 
fer obligatòria la incorporació per a tots aquells advocats que 
volguessin exercir la professió en qualsevol jutjat o tribunal 
de la demarcació. La mateixa Ordre va facultar a la Junta de 
Govern per organitzar el torn d’ofici en tots aquells jutjats o 
tribunals. D’aquesta manera es configurava el nostre col·legi 
com el més gran, en extensió superficial, de Catalunya, com ho 
continua sent avui en dia.

Crec que sempre hi ha hagut una bona entesa entre els 
companys i companyes establerts a les ciutats i viles de la 
demarcació i els de Lleida ciutat. Des de fa molts anys han estat 
presents a la Junta de Govern i s’han celebrat regularment 
reunions de la Junta als caps dels partits judicials. Però no hi 
havia hagut fins ara cap degà o degana que no tingués despatx 
obert a Lleida. Ara s’ha trencat aquesta tònica i crec que ens 
hem de felicitar pel fet que el nostre col·legi posi en relleu, amb 
fets evidents, la seva vocació territorial.

Simeó Miquel Roé
Advocat

El nostre Col·legi ja és el de les 
advocades de Lleida
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Terminologia bàsica de 
dret de família: errors 
comuns i recomanacions

TORNAR AL SUMARI

No diem/escrivim... sinó...

capitulacions matrimonials capítols matrimonials

règim de participació de ganàncies règim de participació en els guanys

règim de societat de ganancials règim de societat de guanys

nulitat del matrimoni nul·litat del matrimoni

plan de parentalitat pla de parentalitat

ostentar la potestat exercir la potestat

guàrdia guarda

règim d’estances règim d’estades

cal contemplar cada període de vacances cal regular/estipular/establir/delimitar cada
període de vacances

vivenda familiar habitatge familiar

menaje parament

ajuar aixovar

emplaçar a l’excònjuge citar l’excònjuge

co-parentalitat coparentalitat

sotmetre a mediació en vistes a aconseguir
un acord

sotmetre a mediació amb vista a aconseguir
un acord

règim de retició de comptes règim de rendició de comptes
(també retiment)

TORNAR AL SUMARI
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SANT RAimON DE PENYAFORT 2022

Combinacions lèxiques preferents

matrimoni celebrar, unir en, contreure/contraure,
dissoldre, cessar, inscriure

parella estable constituir, conviure en, extingir-se

capítols matrimonials
conveni regulador
acord amistós de separació
pacte dels convivents
acords de delegació o distribució

aprovar, subscriure, signar, formalitzar
(*eviteu l’ús de celebrar)

pla de parentalitat acordar, proposar, modificar, adaptar,
revisar, aplicar

responsabilitats parentals
guarda
pàtria potestat

exercir, compartir, correspondre a (*eviteu
l’ús d’ostentar), cedir, atribuir
prorrogar, rehabilitar

tutela
curatela

constituir, exercir, assumir, ordenar, posar
en, extingir-se

mediació familiar sotmetre a, practicar, derivar a, recórrer a

ús de l’habitatge familiar atribuir, cedir, assignar, distribuir

prestació compensatòria atorgar, imposar, reclamar, satisfer,
modificar, renunciar a

Llenguatge inclusiu

Per a la redacció de documents en què no s’identifiquin les persones i, per tant, se’n desconegui el sexe 
(com és el cas de models de documents, articles divulgatius o qualsevol redactat genèric), es recomana fer 
servir el terme cònjuges per a les referències al marit i la muller i utilitzar progenitors per a les referències 
al pare i la mare. Així ho estipulen els criteris de llenguatge inclusiu i ja ho implementa la mateixa Llei 
25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

D’altra banda, els termes que deriven o contenen el mot parental (família monoparental, família 
homoparental, potestat parental i coparentalitat, entre d’altres) no són discriminatoris. L’arrel parent- 
no ve de pare, sinó que té origen en el mot llatí parere (parir, en català) i fa referència tant al pare com 
a la mare (per a més informació, llegiu els apunts lingüístics potestat parental i ‘parental’ no ve de pare 
elaborats pel TERMCAT).

Servei Lingüístic del CICAC [Data d’elaboració: juliol 2022]

TORNAR AL SUMARI
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CARXOFES 
OFEgADES
Mercè Vilagrasa i Boldú, advocada

Les carxofes ofegades poden servir de primer plat acompanyades 
de pa natural i cruixent o bé tenir-les sempre a punt per guarnir 
qualsevol àpat de carn o peix.

Ingredients:
Aquest tres, més una mica d’aigua

• Una carxofa per persona
• Sal
• Oli

Elaboració:
Primer tallem les carxofes de forma transversal en dues parts. 
Tot seguit les posem amb la part interior en una paella amb 3-4 
cullerades d’oli. Les deixem (2/3 minuts) el temps just perquè agafin 
color i les girem.

Una vegada totes girades hi posem sal,  molt poca per no desvirtuar 
el gust de la carxofa. Al damunt de cada carxofa hi posem una 
cullerada d’aigua. Tapem la paella i a una temperatura, més aviat 
fluixa, la deixem coure durant 20-30 minuts segons el gust dels 
comensals.

Així cuites les carxofes les podeu guardar dos dies i les podeu servir 
com a primer plat (tipus verdura) o com per acompanyar la carn, el 
peix, la truita a la francesa del sopar...

TORNAR AL SUMARI

RACÓ DE CuiNA
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HumOR JuRiDiC
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SANT RAimON DE PENYAFORT 2022
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