XV JORNADES DE DRET DE
FAMÍLIA DE BARCELONA
SEMPRE HI HA COSES NOVES
Barcelona, 23 i 24 de novembre de 2017
THE IMPERIAL
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 i,
actualment, té més de tres-cents socis.
Entre d’altres, són finalitats estatutàries de la SCAF, fomentar l’estudi i difondre el
coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de Dret de Família en el
sentit més ampli de l’expressió, incloent-hi el dret successori, fiscal, penal i tot aquell que
tingui incidència en la família o altres formes de convivència o relacions i expressament les
matèries regulades pel dret català, millorar la formació dels advocats i promoure reformes
legislatives.
I amb aquestes finalitats, la SCAF organitza, cada any i a diferents indrets del país, diferents
jornades especialitzades en temes de Dret de Família, ha elaborat un cercador de
jurisprudència especialitzada en dret de família al servei dels seus socis i organitza
aquestes XV Jornades de Dret de Família de Barcelona; que hem intitulat “Sempre hi ha
coses noves”.
Durant aquestes Jornades, parlarem, el dijous a la tarda, de la compensació econòmica
per raó de treball, i més concretament de la seva quantificació a la llum de les últimes
sentències del TSJC, i dels procediments de modificació judicial de la capacitat
d’obrar.
El divendres al matí, dissertarem sobre la successió abintestada en les parelles estables
i sobre les implicacions del Dret d’Estrangeria en el Dret de Família.
El divendres al migdia dinarem al Saló Dalí de l’Hotel El Palace. El dinar és opcional. Cal
inscripció prèvia.
I el divendres a la tarda, tractarem sobre la Doctrina jurisprudencial del Tribunal
Europeu de Drets Humans en matèria de Dret de Família i sobre la nul·litat
d’actuacions en els procediments de Família.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.

@TrobadaSCAF

PROGRAMA DE LES JORNADES
Dijous 23 de novembre
15:30 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

16:00 h.

Obertura a càrrec de la Sra. MARIA EUGÈNIA GAY i ROSELL, Degana de l’ICAB

16:30 h.

Els procediments de modificació judicial de la capacitat d’obrar de fills i avis.
Prevenció, previsió, resolució
Il·lm. Sr. FRANCESC XAVIER PEREDA GÁMEZ, Magistrat President de la Secció 18a
de l’Audiència Provincial de Barcelona
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

Abintestat en parelles estables
Sr. RAMON PRATDESABA RICART, Advocat i president de l’Associació Catalana
d'Especialistes en Dret de Successions (ACEDS)
Col·loqui

Divendres 24 de novembre
09:30 h.

La quantificació de la compensació econòmica segons els criteris del TSJC
Il·lm. Sr. JOAN MANEL ABRIL CAMPOY, Catedràtic acreditat de Dret Civil de la UAB.
Magistrat en excedència del Tribunal Superior de Justícia del Catalunya
Col·loqui

11:00 h.

Pausa cafè

11:30 h.

¿Com afecta el Dret de Família -ja sigui per la celebració del matrimoni o la
constitució de la parella de fet, ja sigui per la seva dissolució- a la situació
administrativa de Residència regular a Espanya dels Estrangers no comunitaris?
Sra. MARIA RIERADEVALL TARRÉS, Advocada especialitzada en Dret d’Estrangeria
Col·loqui

14:00 h.

Dinar optatiu al Saló Dalí de l’Hotel El Palace. Cal inscripció prèvia. Preu 49 €

16:30 h.

Doctrina jurisprudencial del TEDH en matèria de Dret de Família
Excm. Sr. PERE PASTOR VILANOVA, Magistrat del Tribunal Europeu de Drets
Humans en representació del Principat d’Andorra
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

Nulidad de actuaciones en los procedimientos de Familia. Presupuestos para la
nulidad. Cómo y cuándo solicitarla. Casuística de las incidencias que pueden dar
lugar a lo largo de la tramitación del procedimiento
Sra. Ma DOLORES AZAUSTRE GARRIDO, Advocada i vicepresidenta de la AEAFA
Col·loqui
Les ponències es realitzaran en la llengua del ponent. No es preveu servei de
traducció.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Dades personals:
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Ciutat .........................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................
Fax ............................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Dades Factura:
Les mateixes ...............................................
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Ciutat .........................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................
Fax ............................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Preu de la inscripció a les Jornades:
General ………………..……........................................…

150 €

Membres de la SCAF .................................................…

100 €

Membres de la AEAFA …...........................................…

100 €

Dinar al Saló Dalí de l’Hotel El Palace …....................…

49 €

Forma de pagament:
Ingrés o transferència en favor de la Societat Catalana d’Advocats de Família al compte
corrent núm. ES35 0049 5707 7123 1607 6933 del Banco Santander fent constar el nom de
la persona que assistirà a les Jornades.
Formalització de la inscripció:
Un cop fet el pagament, cal que envieu aquesta butlleta d’inscripció, degudament
emplenada en majúscules i juntament amb el justificant d’ingrés bancari, al fax núm. 93 299
65 92 o al correu inscripcions@scaf.cat.
PLACES LIMITADES (250 places). El termini d’inscripció finalitza el 17 de novembre
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, l’informem que
les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer denominat “ADMINISTRACIÓ”, titularitat de la Societat Catalana
d’Advocats de Família (SCAF).
El destinatari de les seves dades personals és la societat (SCAF) i aquestes dades no es cediran a tercers.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant el responsable del fitxer: Societat Catalana
d’Advocats de Família a l’adreça de Barcelona, C/ Roger de Llúria, núm. 77-79, 2n 1a (08009).

