
-  Tarifa  reduïda  per  a   

Inform@ció 
  
 
Preu:   

 
 
El  Centre  d’Estudis  de  la  Procura  (CEP),  que  va  ser  impulsat  

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

 
Activitats     

el  2013  per  l’Il·lustre  Col·legi  de  Procuradors  de  Barcelona,  
promou  i  facilita  la  formació  permanent  de  tots  els  procuradors  
de  la  demarcació  de  Barcelona  i  de  la  resta  de  Catalunya.   
El  CEP  és  un  espai  de  referència  per  al  col·lectiu  de  la  procura  
que   dissenya,   any   rere   any,   un   programa   formatiu   que  
proporciona  les  eines  necessàries  per  tal  que  els  procuradors  
puguin  mantenir-se  actualitzats,  tant  en  l’àmbit  estrictament  
jurídic  com  en  altres  aspectes  de  la  seva  activitat  professional.   

-  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€. 

•  Activitats  especials:  A  defnir.   
 
Places  limitades.  Rigorós  ordre  d’inscripció.   
*Tarifa  especial  aplicable  exclusivament  al  Seminari  Procura  al  Dia.   

El   curs   2017-2018   es   fxa   una   sèrie   de   ftes   formatives  
ambicioses  i  alhora  preserva  totes  aquelles  fórmules  que  han  
vingut  demostrant  un  alt  grau  de  satisfacció  entre  els  col·legiats  
assistents  en  anys  anteriors.   

D’una  banda,  els  Seminaris  Procura  al  Dia,  que  compten  amb  
ponents  del  màxim  nivell  i  de  gran  experiència  al  món  de  la  
justícia  i  en  l’exercici  professional,  abordaran  temes  jurídics  
destacats  posant  èmfasi  en  les  qüestions  pràctiques.   

 
 
Lloc:   
Seu  ICPB     
Carrer  Victoria  Kent,  4B  local    
(entrada  per  Plaça  Maria  Soteras)  
L’Hospitalet  de  Llobregat   
 
Horari:   
De  14:00  a  16.00  hores.   

D’altra   banda,   l’Aula   de   Millora   Professional   posarà   a  
l’abast  dels  procuradors  diverses  eines  de  gran  utilitat,  que  
els   permetran   millorar   les   seves   competències   personals   i  
professionals  en  l’exercici  quotidià  i  en  la  gestió  efcient  dels  
seus  despatxos.   

El  CEP  també  oferirà,  a  través  dels  Tallers  d’Actualitat,  sessions  
puntuals  sobre  aquelles  novetats  normatives  o  jurisprudencials  
de  la  màxima  rellevància  que  puguin  sorgir  durant  el  curs.   

Entre  les  novetats  d’enguany,  i  fruit  del  compromís  del  CEP  
amb   la   millora   i   la   innovació,   destaquen   les   sessions   de   
Mindfulness  i  diverses  xerrades  sobre  creixement  personal  i  
altres  aspectes  transversals.   

 
Informació:   
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es)   
Tel. +34 93 319 98 36 / Fax: +34 93 315 20 99   
 
 
La formació de les inscripcions s’haurà de realitzar 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 2545 8146 1128 de l’entitat financera Bantierra.  
S’haurà d’indicar en el concepte de d’ingrés el nom de l’assistent.    

 

Oferta  formativa  

 2017-2018  

Per  últim,  l’oferta  formativa  del  CEP  inclou  per  primera  vegada  
cursos  d’anglès  en  modalitat  online,  amb  tres  nivells  i  un  curs  
específc  de  llenguatge  jurídic.   



L’oferta  formativa  2017-2018   
 
SEMINARIS   

19  octubre  2017   
Clàusula  terra  i  Condicions  Generals  de  la  Contractació:  
aspectes  substantius  i  processals.   
Marta  Nadal  Disla    –    Magistrada  del  Jutjat  de  1ª  Instància  nº  50  Bis  
de  Barcelona.   
La  nul·litat  de  la  clàusula  terra  i  d’altres  condicions  generals  de  la  contractació  
incorporades  en  préstecs  amb  garantia  immobiliària  signats  amb  consumidors  ha  
esdevingut  un  tema  d’actualitat  atès  l’elevat  nombre  d’afectats.  En  aquesta  sessió  
s’analitzarà  la  clàusula  terra,  especialment  la  normativa  i  jurisprudència  aplicables,  
així  com  les  qüestions  processals  rellevants  que  es  plantegen,  fnalitzant  amb  una  
anàlisi  de  les  reclamacions  de  despeses  de  constitució  d’hipoteca.   
16  novembre  2017   
La  reclamació  de  les  pensions  alimentícies  per  la  via  civil.  
Montserrat  Ayuso  Sanchís    –    Advocada  especialitzada  en  Dret   
Matrimonial  i  de  Família,  titular  del  despatx  Ayuso  Advocats.   
La  reclamació  judicial  de  les  pensions  alimentícies  és  un  dels  procediments  recurrents  
en  l’àmbit  del  dret  de  família  que  genera  una  important  incidència  als  tribunals,  
especialment  en  les  èpoques  de  crisi.  Es  tracta,  doncs,  d’una  qüestió  d’una  especial  
sensibilitat  social  per  la  qual  s’han  preocupat  els  nostres  legisladors,  introduint  
diverses  modifcacions  legislatives  que  han  contribuït  a  millorar  la  situació  tot  i  que,  
sovint,  el  dret  dels  ciutadans  es  veu  frustrat.   
14  desembre  2017   
Aspectes  pràctics  de  les  execucions  transfrontereres:  reclamació  
de  deutes  i  embargament.   
Blanca  Padrós  Amat    –    Advocada,  traductora  intèrpret  jurada  i  
professora  associada  de  Dret  Internacional  Privat  a  la  Universitat  
Pompeu  Fabra.   
El  reconeixement  i  execució  de  resolucions  estrangeres  per  part  dels  tribunals  
nacionals  pot  tenir  lloc  en  base  a  diferents  instruments  europeus,  convencionals  i  
nacionals,  essent  essencial  saber  quin  s’ajusta  a  cada  situació,  quines  són  les  últimes  
novetats  i  quines  qüestions  es  plantegen  a  la  pràctica.  Convé  també  conèixer  els  
processos  europeus  transfronterers  pròpiament  dits,  així  com  l’  instrument  europeu  de  
retenció  de  comptes  aplicable  des  del  18/01/2017.   
18  gener  2018   
Noves  qüestions  processals  introduïdes  per  la  Llei  de  Patents  
24/2015,  aplicables  a  procediments  de  patents,  models   
d’utilitat,  marques  i  disseny  industrial.   
Yolanda  Ríos  López      –    Magistrada  del  Jutjat  Mercantil  nº  1  de  
Barcelona.   
El  Títol  de  la  nova  Llei  de  Patents  24/2015,  de  24  de  juliol  estableix  una  regulació  
processal  homogènia  per  tots  els  procediments  de  propietat  industrial,  regulant  
aspectes  nous  que  seran  analitzats  en  aquesta  sessió,  com  l’atribució  de  competència  
objectiva  a  determinats  jutjats  mercantils  especialitzats,  la  confguració  de  nous  
terminis  processals,  la  possibilitat  del  jutjat  de  sol·licitar  d’ofci  un  dictamen  pericial  
diriment,  la  limitació  de  la  patent,  o  la  introducció  de  l’escrit  preventiu  al  nostre  
sistema  processal,  entre  d’altres.   

 
 
 
 
 
 
15  febrer  2018   
Perspectiva  processal  del  concurs  de  les  persones  físiques.  
Antonio  Carreño  León      –    Advocat.  Soci  del  Departament  de  Dret   
Concursal  i  Reestructuració  d’Empreses  del  Despatx  Cuatrecasas.   
La  Llei  25/2017,  de  28  de  juliol,  de  mecanisme  de  segona  oportunitat  confgura  
el  marc  jurídic  a  f  de  resoldre  les  insolvències  de  les  persones  físiques,  mitjançant   
institucions  preconcursals  i  concursals  que  tenen  per  fnalitat  ultimar  l’exoneració  total   
o  parcial  dels  seus  deutes,  i  amb  això  limitar  l’abast  de  la  responsabilitat  universal  del  
deutor.   
La  regulació  jurídica  i  processal  prevista  en  aquella  llei  és  tortuosa,  i  la  seva  solució  
fnal  es  dilata  en  excés  en  el  temps.   
En  aquesta  sessió  s’abordarà  des  d’una  perspectiva  pràctica  algunes  de  les  qüestions  
més  problemàtiques. 
 
12 abril  2018   
 
Qüestions processals comuns als expedients de Jurisdicció Voluntària ( Llei 
15/2015, de 2 de juliol). 
Rosa Mª Méndez Tomàs – Magistrada del Jutjat de 1ª instància nº 32 de Barcelona   
L’aprovació  de  la  nova  Llei  de  Jurisdicció  Voluntària  s’ha  actualitzat  i  simplifcat,  des  
d’un  punt  de  vista  processal,  les  normes  relatives  a  la  seva  tramitació.  Tot  i  així,  encara  
podem  trobar  qüestions  disperses  per  tot  el  seu  articulat  que  convé  tenir  controlades,  
com  ara  els  supòsits  en  que  és  necessària  la  postulació,  qui  serà  l’encarregat  de  
tramitar  i/o  resoldre  un  determinat  expedient,  persones  legitimades  per  a  iniciar-ho, etc. 
  
En  aquesta  sessió  tractarem  els  aspectes  processals  comuns  a  tots  els  expedients  de  
jurisdicció  voluntària,  incidint  en  les  particularitats  o  difcultats  que  afecten  a  aquells  que  
amb  més  freqüència  es  presenten  davant  dels  nostres  Tribunals. 
 
17  maig 2018   
 
La jura de comptes i la taxació de costes a l’àmbit civil. 
Jesús  S.  Ortego  Briongos    –    Lletrat  de  l’Administració  de  Justícia  del  
Jutjat  Mercantil  nº  8  de  Barcelona.   
La  correcta  sol·licitud  de  Jura  de  Comptes  i  Taxació  de  Costes,  com  a  institucions  
processals  per  la  reclamació  de  drets  i  honoraris  de  professionals  que  han  intervingut    
en  procediments  civils,  evitaria  controvèrsies  i  dilacions  innecessàries.  
En aquesta ponència s’analitzaran ambdues institucions des dels aspectes jurídic i 
pràctic. 

31  maig  2018     
Preguntes i respostes a les qüestions més conflictives de la jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.  
Ana Maresca Lasa   –  Advocada Directora Assessoria Jurídica AGBAR. 
Andrés Maestre Salcedo – Magistrat  del Jutjat del Contenciós Administratiu nº 15 de 
Barcelona.  
En aquesta sessió, un expert Magistrat i la Directora de l’Assessoria Jurídica d’una empresa cabdal         
del sector públic - privat posen sobre la taula diverses qüestions que són font de conflicte en la        
pràctica professional i jurisdiccional de l’àmbit Contenciós Administratiu sobre les quals debatran,      
aportant el seu criteri i perspectiva diversa.   

14  juny  2018   
 
Casos  pràctics  de  la  subhasta  judicial  electrònica:   
Rafael  Huerta  García    –    Lletrat  de  l’Administració  de  Justícia  del  Jutjat  
Mercantil  nº  7  de  Barcelona.   
El  nou  model  de  subhasta  judicial  electrònica  ha  suposat  un  impacte  per  als  
Jutjats  i  els  operadors  jurídics,  destacant  la  tasca  del  procurador  com  a  subjecte   
principal  en  els  actes  preparatoris  i  de  celebració  de  la  subhasta.  L’existència  en  la  
subhasta  concursal  de  models  alternatius  als  previstos  a  la  LEC  (  Art.  644  i  ss),  fa  
imprescindible  una  formació  sufcient  dels  subjectes  intervinents  en  el  procés,  sent  el  
Procurador  un  actor  primordial  en  defensa  de  les  instruccions  del  seu  client,  ja  sigui  
aquest  part  executant,  executada  o  tercer  postor.  La  ponència,  eminentment  pràctica  
abordarà  mitjançant  supòsits  pràctics,  l’anàlisi  del  nou  model  i  la  forma  d’actuar  en  
cada  cas.   
AULA  DE  MILLORA  PROFESSIONAL   

1 febrer 2018   
Nou Reglament General de Protecció de dades: impacte per als  
despatxos professionals i com adaptar-s’hi.  
Manuel  Alonso  Porri    –    Advocat,  soci  del  Despatx  Jausàs,  especialista  
en  Protecció  de  dades  i  Tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  
(TIC).   
El  passat  25  de  maig  de  2016  va  entrar  en  vigor  el  nou  Reglament  2016/679  
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  
de  les  persones  físiques  en  allò  que  respecta  al  tractament  de  les  seves  dades  
personals  (RGPD)  el  qual  serà  plenament  aplicable  de  forma  directa  a  partir  del  
25  de  maig  de  2018  a  tots  els  Estats  membres  de  forma  directa.  Per  tot  això,  els   
despatxos  professionals  necessiten  adequar-se  als  canvis  normatius  d’immediat  tenint  
en  compte  que  les  sancions  s’han  multiplicat  fns  els  20  milions  d’euros.  En  aquesta  
sessió  analitzarem  com  afecta  als  procuradors  i  a  la  gestió  dels  seus  despatxos,  i  les  
mesures  recomanades  per  tal  d’adequar-los  a  aquest  Reglament.   
1  març  2018   
Tècniques per a una comunicació personal efcaç.  
Meritxell  Obiols  Soler    –    Coach  i  formadora.  Directora  del  Màster  
en  Intel·ligència    Emocional  i  Coaching  a  l’entorn  Laboral  per  IL3  
Universitat  de  Barcelona.   
La  comunicació  és  una  tècnica  quotidiana  inherent  a  l’activitat  professional  dels  
Procuradors  dels  Tribunals  i  és  quelcom  més  que  parlar.  L’  interrelació  personal  
que  comporta  tota  comunicació  involucra  diversos  aspectes  com  la  transmissió  de  
la  informació,  formular  peticions,  negociar,  resoldre  confictes,  escoltar  i  mostrar  
empatia,  entre  d’altres.  La  fnalitat  d’aquest  taller  és  aportar  els  recursos  de  la   
comunicació  assertiva  per  a  millorar  l’efcàcia    de  les  interaccions  dels  Procuradors  
amb  els  seus  companys  de  professió  així  com  amb  la  resta  dels  operadors  jurídics.   

3  maig  2018   
Gestió avançada de PDFs / Eines tecnològiques per a la gestió amb  
la seu judicial.  
Antonio  Serrano  Losa    –    Expert  en  IT  i  Formació  Digital.  Propietari  de  
Likuit.   
Els  coneixements  de  les  diferents  eines  informàtiques  són  imprescindibles  per  tal  
d’agilitzar  la  feina  i  optimitzar  el  temps.  Tanmateix,  la  relació  dels  Procuradors  
amb  els  Tribunals  de  Justícia  es  sustenta  mitjançant  processos  informàtics  pels  que  
cal  tenir  en  compte  una  sèrie  de  requisits  dels  equips  informàtics  com  del  software.  
En  aquesta  sessió  s’abordarà,  d’una  banda,  quins  són  els  requisits  informàtics  per   
operar  amb  la  seu  judicial  i,  de  l’altra  banda,  com  treballar  els  documents  en  format  
PDF  i  treure’n  el  màxim  proft.   


