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

 
 
Butlletí núm. 1. Juliol 2007 
 
 

Administratiu 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 
�  Justicia 
administrativa : revista 
de derecho 
administrativo 
[Núm. 35, abril 2007] 
 

 
BURLADA ECHEVESTE, José 
Luis. Silencio administrativo 
negativo y plazo para interponer 
recurso contencioso-
administrativo : la nueva 
doctrina del T.S y primeras 
voces discordantes en el T.C 
 

  
Paper 

 
� Revista del poder 
Judicial  
[Núm. 86, 1r trimestre 
2006] 

 
DIEGO DÍEZ, L. Alfredo. 
Plazos de caducidad en el 
ejercicio de la potestad 
sancionadora y disciplinaria. 
 

 
                                                

 
Paper 

 
�  Revista Española de 
Derecho Administrativo 
[Núm. 133, gener/març 
2007] 

 
ÁLAMO GONZÁLEZ, Nayra. La 
utilización de las nuevas 
tecnologías en las relaciones 
entre las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos (en 
particular, registros telemáticos 
y notificaciones telemáticas): 
hacia un cambio de modelo. 
 

  
Paper 

 

 

Civil 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 

� Actualidad Civil 
[Núm. 12, juny 2007] 

 
MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús. 
Reparación, sustitución, rebaja 
del precio y resolución del 
contrato en la Ley de Garantías 
en la Venta de Bienes de 
Consumo. 

Anàlisi dels drets que disposa el 
consumidor, segons la Llei 
23/2003, quan el bé adquirit 
d'un empresari no és conforme 
amb el contracte.  
S'examinen separadament quins 
són aquests drets i contra qui 
poden exercitar-se, i el règim 
dels drets primaris (reparació del 
bé, substitució) i dels subsidiaris 
(reducció del preu i resolució 
contractual).Igualment, s'estudia 
la relació d'aquests drets amb 
els previstos en el CC. 

 
Paper 
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� Actualidad Civil 
[Núm. 12, juny 2007] 

DÍAZ PARDO, Gloria. La 
esencialidad del término en el 
cumplimiento de las 
obligaciones. 

Article sobre els efectes del 
compliment extemporani. Tant si 
el termini és ordinari com si es 
revesteix d'una esencialitat 
relativa o impròpia, serà 
admissible el compliment tardà, i 
el creditor podrà optar entre el 
compliment forçós i l'acció de 
resolució. Si el terme és 
absolutament essencial no és 
viable aquesta possibilitat doncs 
sorgirà una impossibilitat 
sobrevinguda. 

 
Paper 

� Aranzadi Civil 
[Núm. 4, 2007] 

REGLERO CAMPOS, Luis 
Fernando. El pacto comisorio.  
 

Text actualitzat de la ponència 
presentada en taula rodona en el 
«Congrés sobre Garanties 
Mobiliàries a Europa», organitzat 
per la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. Amb 
caràcter general pot definir-se el 
pacte comisori com aquell pel 
qual les parts d'un contracte 
convenen que el creditor (o un 
tercer designat per ell) podrà 
adquirir el domini d'una o més 
coses determinades del deutor 
per al cas que aquest no porti a 
terme la prestació deguda en el 
temps pactat. 

 
Paper 

� Economist & Jurist 
[Núm. 110, maig 2007] 
 
 

HERNÁNDEZ MORENO, 
Alfonso; VIOLA DEMESTRE, 
Isabel. Prescripción y caducidad 
en Derecho civil 
 
GÓMEZ GÁLLIGO, Javier. 
Reforma del mercado 
hipotecario: aspectos básicos 
 
¿Cuál es el plazo de prescripción 
de la acción de reclamación de 
los gastos de comunidad en el 
ámbito de la LPH? ¿Cinco o 
quince años? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Article de debat on s’ofereixen 
diverses opinions sobre el tema 

 
Paper / 
En línia 

 
 

 
� Revista Crítica de  
Derecho Inmobiliario 
[Núm. 700, març/abril 
2007] 

 

 
CALVO CARAVACA, Alfonso-
Luis; CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Javier. Los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo en la Unión 
Europea. 
 
GÓMEZ GÁLLIGO, Javier. 
Medidas de control de legalidad 
como prevención del 
incumplimiento en la 
construcción: En particular el 
control de las cláusulas abusivas 
en la contratación inmobiliaria. 
 
TAMAYO HAYA, Silvia. La 
custodia compartida como 
alternativa legal. 

 
 

 
Paper 
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� Revista de derecho 
de familia. Lex Nova 
[Núm. 34, gener/març 
2007] 

 
López Jiménez, David. El 
deber de alimentos com criterio 
de las reclamaciones económicas 
entre convivientes. 
 

 

 

 

 

Paper 

 
� Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y 
seguro(INESE) 
[Núm. 6, 2007] 

 
FERNÁNDEZ MARTÍN, M. 
José. Competencia judicial en el 
país del perjudicado durante la 
tramitación de siniestros de 
acuerdo con la 4ª directiva. 
 

  
Paper 

 
� Revista Jurídica de 
Catalunya 
[Núm. 2, 2007] 
 

 
MIRAMBELL I ABANCÓ, 
Antoni. Els censos en l’actual 
Codi Civil de Catalunya 
 
MUNNÉ CATARINA, Frederic. 
La tasación de las costas en el 
proceso arbitral 
 
CONTIJOCH PRATDESABA, 
Ramón. La Llei de Propietat 
Horitzontal catalana (2a part) 

  
Paper 

 
 

 
� Sepín 
Arrendamientos 
Urbanos. 
[Núm. 281, juny 2007] 

 
Repercusión de obras, servicios 
y suministros. Contratos 
anteriores al 9 de mayo de 1985 

 
Número de jurisprudència al 
detalls sobre aquesta qüestió. 

 
Paper/ 
En línia 

 
� Sepín  Familia. 
[Núm. 67, juny 2007] 

 
Régimen de visitas. Formas y 
modos de ejercicio. 

 
Número de jurisprudència al 
detalls sobre aquesta qüestió. 

 
Paper 

 
� Sepín  LEC. 
[Núm. 75, juny 2007] 
 

 
Medidas cautelares. Requisitos y 
procedimiento de adopción 

 

Número de jurisprudència al 
detalls sobre aquesta qüestió. 

Paper / 
En línia 

 
� Sepín (Propietat 
Horitzontal Catalunya 
 [Núm. 6, maig/juny 
2007] 
 

 
BASCHS I ESTANY, Josep M. 
Acció de cessació d’activitat 
perjudicial en el règim de 
propietat horitzontal. 
 
BOZALONGO ANTOÑANZAS, 
Ana. És causa de nul·litat la no  
redacció de l’acta en cata- 
là? 

 
Estudi dels arts. 7 i 19 LPH co- 
muna i de l’art. 553-40 i con- 
cordants del cap. III del tít. V 
del llibre V del Codi civil de Ca- 
talunya 
Interpretació de l’abast de l’ar- 
ticle 27.3 CCCat 

 
Paper / 
En línia 

� Sepín  Tràfico. 
[Núm. 12, maig/juny 
2007] 

Indemnización por muerte : 
Cuando un fallecido deje viuda, 
un hijo menor de una unión 
conyugal antecedente y otro hijo 
de su segunda unión, ¿qué 
indemnización básica 
corresponde a cada hijo? 

Enquesta jurídica  
Paper/En 

línia 

 
� Tráfico y seguridad 
vial. 
[Núm. 102, juny 2007] 
 

 
Análisis de la sentencia de TS de 
fecha 9 de enero de 2007, sobre 
concurrencia de causas 
justificadas para que la 
aseguradora no consigne 
intereses. Ex art. 20.8 LCS 
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Estrangeriaa 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 
� Revista de Derecho 
de Extranjería (Lex 
Nova) 
[Núm. 14, març  2007] 
 

 
TOLOSA TRIBIÑO, César. 
Algunas cuestiones de actualidad 
en la jurisprudencia en materia 
de extranjería  
 
SACRISTÁN ROMERO, 
Francisco. Proceso de 
normalización de trabajadores 
extranjeros en España. 
 

 
Treball sobre les principals 
qüestions adoptades pels òrgans 
judicials en matèria d’estrangeria 
 
 
Informe sobre qüestions 
generals i procés extraordinari 
de normalització d’estrangers 
immigrants durant el 2005 

 
Paper 

 

Fiscal 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
� Jurisprudencia 
Tributaria 
[Tom 2006-1] 

BENITO NAVARRO, Félix. La 
compensación de bases 
imponibles negativas en las 
Sociedades Patrimoniales. 

 
 

 
Paper 

 

 

Mercantil 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
� Derecho de los 
negocios (La Ley) 
[Núm. 201, juny 2007] 

TUSQUETS TRÍAS DE BES, 
Francisco. El asesoramiento 
financiero-Nuevo servicio de 
inversión. 
 
 
CASTRO ARGÜELLES, Maria 
Antonia; GARCÍA MÚRCIA, 
Joaquín. Trabajo y família en la 
nueva Ley de Igualdad: 
modificaciones laborales y de 
seguridad social. 

Estudi sobre la transposició  de 
la Directiva 2004/39/CE de 
Mercats d’ Instruments Financers 
i de com afectarà l’actual Llei del 
Mercat de Valors. 
 
Comentari  sobre la nova Llei 
Orgànica 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 

 
Paper 

 

� Economist & Jurist 
[Núm. 110, maig 2007] 
 

 
MARCO ASENCIO, Álvaro. 
Nueva regulación de las 
sociedades profesionales 
 
LLORENÇ LLOBET, Rafael; 
CARRETERO CODINA, 
Montserrat. La escisión de 
sociedades profesionales 

  
Paper / 
En línia 

 

 

� Revista de la 
contratación 
electrónica  
[Núm. 78, 2007] 

GÓMEZ-JUÁREZ SIDERA, 
Isidro. Los Contratos 
informáticos de hosting y 
housing en relación con la 
normativa española de 
protección de datos de carácter 
personal. 

  
Paper 

 

� Revista de la 
contratación 
electrónica 
 [Núm. 79,  2007] 

 
FAGUNDO HERMOSO, Antonio 
Prestación de servicios de 
información sobre solvencia 
patrimonial y crédito.  

  
Paper 
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Penal 
 

Publicació Autor – Títol Resum Suport 
 
� La Ley Penal (La Ley) 
[Núm. 39, juny 2007] 
 

 
URBANO CASTRILLO, 
Eduardo de. La conducción por 
velocidad excesiva. 
 
La responsabilidad por uso y 
circulación de vehículos a motor. 
 
Delitos de conducción temeraria. 
 

 
Estudis monogràfics i 
jurisprudencials sobre conducció 
temerària 
 
 
 
 

 

 
Paper 

 
� La Ley Penal (La Ley) 
[Núm. 39, juny 2007] 
 

 
Estudio de las estafas 
agravadas. 
 
 

 

Informe de Jurisprudència i 
consideracions generals sobre el 
delicte d’estafa 

 
Paper 

 
� La Ley Penal (La Ley) 
[Núm. 39, juny 2007] 
 

 
MAGRO SERVET, Vicente. La 
petición de suspensión de 
ejecución de la pena por 
tramitación de indulto. 
 

 

Anàlisi d’un cas pràctic en matèria 
d’indult 

 

 
Paper 

 
� Revista de Derecho 
Penal (Lex Nova) 
[Núm. 21, maig 2007] 
 
 

 
BERNAL DEL CASTILLO, 
Jesús. Conflictos penales 
originados por el cumplimiento 
de deberes profesionales y 
público. 
 
 
 
DE HOYOS SANCHO, 
Montserrat. Acerca del valor 
procesal de las declaraciones del 
imputado ante la policía judicial 
y la conformación de la “mínima 
actividad probatoria de cargo” 
 

 
Article doctrinal sobre la 
rellevància penal de l’incompliment 
de deures professionals i públics, 
com ara el quebrantament del 
secret professional o l’assistència 
mèdica i l’alimentació coactiva en 
l’àmbit penitenciari. 
 
Comentari jurisprudencial a la 
sentència del Tribunal Suprem 
núm. 1215/2006, de 4 de 
desembre sobre prova testifical 
davant la policia judicial 

 
Paper 

 
� SepinNet revista de 
práctica penal 
[Núm. 35, juny 2007] 

 
Intervenciones telefònicas 

 
Jurisprudencia al Detalle. La 
revista conté jurisprudència 
comentada sobre el tema de les 
intervencions telefòniques.  
 

 
Paper/ 
En línia 

 
� El Lligall: Públicació 
de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de 
Granollers 
[Núm. 38, juliol 2007] 

 
MOLINA GIMENO, Francisco 
Javier. Violencia de genero y 
domestica; respecto a la 
dispensa de declarar como el 
testigo prevista en los artículos  
416  y 418 de la ley de 
enjuiciamiento criminal. La 
necesidad de una  reforma 
urgente.  
 

  
Paper/ 
En línia 
<http://
www.llig
all.cat> 

 


