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Inform@ció 
Preu:

•  El preu és de 30 € per Seminaris i activitats  
de 2 hores. Però:

 -  Tarifa reduïda per sessió per inscripcions  
a tot el curs*: 25 €

 -  Tarifa reduïda per a col·legiats de fins  
a 5 anys de col·legiació: 15 €

•  Per l’activitat de “Defensa  dels honoraris davant  
dels advocats i els clients”: 50 €€

• Activitats especials: A definir.

Places limitades. Rigorós ordre d’inscripció.

Lloc:
IDEC  
Carrer Balmes, 132 – Barcelona

Horari:
De 18:00 a 20.00 hores. 

Informació:
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es)
Tel. +34 93 319 98 36 / Fax: +34 93 315 20 99

*Tarifa especial aplicable exclusivament al Seminari Procura al Dia.

La formalització de les inscripcions haurà de realitzar-se abans de 
l’inici del seminari. El formulari s’haurà de presentar a les oficines  
de l’ICPB o via e-mail a la següent adreça: cep@icpb.es
Perquè la inscripció sigui efectiva cal fer l’ingrés dels drets de 
matrícula en el compte núm. ES03 3191.0511.25.4581461128  
de l’entitat financera Bantierra.
S’haurà d’indicar en el concepte de l’ingrés el nom de l’assistent.

Butlletí d’inscripció 
Nom:

Cognoms:

Adreça:

Ciutat:

Província:

CP:                             Telèfon:  

NIF:

Email:

Si desitja factura per a l’empresa:
Empresa:

Adreça:

Població:

CP:

CIF:

Seminari/Curs al que vol inscriure’s:

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Da-
des Personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades 
personals aportades a través de la seva petició. Aquestes seran incorporades 
al fitxer de Clients titularitat de l’ICPB, inscrita en el Registre General de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitza-
des en la gestió administrativa i comercial de la seva petició i de la nostra 
eventual relació contractual.
Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant 
fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent adreça : ICPB, C/ Ali Bei, 
núm. 29, baixos 1a - 08010 Barcelona



L’oferta formativa

3 novembre 2016
La reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
Cristóbal Martell Pérez-Alcalde  
Advocat.
Les últimes reformes de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que recentment han entrat 
en vigor, introdueixen canvis com els límits a la instrucció judicial, o la modificació 
del terme “imputat” pel de “investigat”. En aquest seminari es revisaran cadascun 
dels canvis processals esdevinguts últimament en matèria penal.

16 novembre 2016
Qüestions processals controvertides a primera instància.
Josep Llobet Aguado  
Magistrat Jutjat 1ª instància nº 7 de Barcelona.
Els successius canvis normatius, i en especial, la nova Llei d’Enjudiciament Civil, 
han generat incerteses en l’aplicació de normes que cal aclarir. Aquesta sessió 
té per objecte analitzar-ne algunes d’elles i servirà com a punt de trobada per 
debatre inquietuds.

1 desembre 2016
Accidents de trànsit: aspectes processals, i nous barems de 
valoració d’indemnitzacions.
José Pérez Tirado  
Advocat, membre de la comissió d’experts de la Direcció General 
d’Assegurances per a la reforma del sistema de valoració de les 
indemnitzacions per a les víctimes de trànsit.
S’analitzaran les qüestions processals més rellevants en matèria de responsabilitat 
civil derivada del trànsit motoritzat, des d’una òptica d’estratègia processal. 
S’abordarà també l’estudi dels nous barems per a la valoració d’indemnitzacions 
a les víctimes d’accidents de trànsit, aprovats per la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre.

26 gener 2017
Les mesures cautelars a la Llei d’Enjudiciament Civil.
Francisco Ramos Romeu  
Professor Titular de Dret processal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
Les mesures cautelars són un instrument fonamental per a garantir una tutela 
judicial efectiva, regulades a la LEC des d’una perspectiva d’anàlisi econòmica, 
que aporta al litigant una visió estratègica per a la seva utilització operativa i 
eficient. S’analitzarà en aquesta sessió totes aquelles qüestions que el litigant ha 
de tenir en compte a l’hora de sol·licitar mesures cautelars.

30 març 2017
Qüestions processals en els procediments de família. 
Carmen Contreras del Cura   
Lletrada Administració Justícia Jutjat 1ª instància nº 19 de Barcelona.
L’objecte de la sessió és analitzar els processos especials en matèria de família, i, 
especialment, els matrimonials, en totes aquelles qüestions més controvertides.

18 maig 2017
Qüestions processals de la jurisdicció  
contenciosa - administrativa. 
Andrés Maestre Salcedo  
Magistrat Jutjat Contenciós - Administratiu nº 15 de Barcelona.
S’analitzarà la competència a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa -Administrativa. També es dedicarà una part a l’estudi dels criteris 
generals per a la imposició de costes, i als criteris generals de subsanabilitat.

6 juliol 2017
Temes actuals sobre recursos extraordinaris:  
què cal fer després de l’apel·lació?  
Nul·litat d’actuacions i empar jurisdiccionals. 
M. Pilar Ledesma Ibáñez   
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona (secció nº 13).
El tractament de la nul·litat d’actuacions és una de les qüestions processals 
que han estat objecte d’un major nombre de revisions legislatives en els últims 
anys, donat lloc a diverses vies que estan dirigides a privar d’efectes els actes 
processals en què s’hagin comés infraccions que l’ordenament jurídic considera 
rellevants, i que seran analitzades en aquesta sessió.

AULA DE MILLORA PROFESSIONAL

La defensa dels honoraris davant dels advocats i els clients.
(16 febrer 2017)

Jordi Estadella del Pino i Eva Bruch   
Consultors de Marketing Jurídic, Gestió de Despatxos  
i marca Personal en el sector legal.
L’objectiu de la sessió és que els procuradors aprenguin a analitzar els problemes 
habituals que sorgeixen al voltant dels honoraris en la seva relació amb els clients 
i els despatxos d’advocats, i ajudar-los perquè optin per la millor solució en cada 
cas. Es realitzarà mitjançant el mètode del cas.

Què espera un advocat d’un procurador?
(27 abril 2017)

David Jurado Beltrán   
Advocat i professor d’ ESADE.
Una bona relació professional del procurador amb el seu advocat és essencial 
per a l’exercici. El procurador ha de preguntar-se quin és el valor afegit que té per 
a l’advocat per tal d’oferir-li el millor servei i consolidar així un tàndem jurídic i 
tècnic eficaç per al client final i per a la consecució d’una justícia efectiva.
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El Centre d’Estudis Procura (CEP) va néixer fa tres 
anys, amb la vocació i el convenciment de complir 
el mandat de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
de Barcelona amb la formació professional als 
procuradors.

Després d’aquest temps nodrint al col·lectiu 
amb la formació específica adequada per al 
seu desenvolupament  professional, el CEP s’ha 
consolidat com a espai de referència, tot adquirint 
l’experiència necessària per dissenyar un programa 
de màxim interès pels professionals de la procura.

Pel proper curs, mantenim les dues línies de formació 
habituals. D’una banda, el Seminari Procura al Dia, 
en què es tractaran temàtiques jurídiques i amb la 
intenció de seguir millorant, farem el màxim esforç 
perquè siguin del tot pràctiques, comptant sempre 
amb ponents de màxim nivell que siguin professionals 
en exercici.

D’altra banda, a través de l’Aula de Millora 
professional, es posarà a l’abast dels procuradors 
formació a mida en habilitats interprofessionals i 
transversals, ja sigui presencialment o on-line.

SEMINARIS


