
PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES
El Centre d’Estudis de la Procura té per objectiu impulsar de forma activa la formació professional permanent 
dels Procuradors de la demarcació de Barcelona i de la resta de Catalunya, d’acord amb el mandat de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Amb la intenció de cobrir les necessitats del col·lectiu en un context canviant i complex, l’oferta formativa 
d’enguany inclou un total de vint-i-set activitats, una nova xifra rècord. Aquest nou curs es manté íntegrament 
l’oferta formativa en línia i, paral·lelament, es crea una moderna plataforma de vídeos que permetrà l’accés als 
enregistraments de les diferents sessions, millorant així les possibilitats d’accés a les formacions.

La programació del curs 2021-2022 ofereix un ampli ventall de cursos i tallers: d’una banda, un total de dotze 
Seminaris Procura al Dia abordaran temes jurídics de màxima actualitat amb una perspectiva eminentment 
pràctica; d’una altra banda, hi haurà tres Aules de Millora Professional per potenciar alguns dels aspectes més 
rellevants de les competències professionals i la gestió dels despatxos. A més, com a novetat d’aquest curs, 
es crea una línia formativa sobre mediació que comptarà amb tres sessions gratuïtes sobre temes cabdals en 
l’exercici professional. Hi haurà també una sessió pràctica gratuïta dedicada a analitzar les claus per preparar 
la declaració de la Renda. 

L’àrea de benestar es reforça amb vuit tallers gratuïts (els “dilluns de benestar”) amb la intenció de facilitar 
diverses eines per a la bona salut física, mental i emocional dels nostres col·legiats i col·legiades. 

Finalment, qualsevol novetat normativa que sorgís al llarg del curs serà objecte d’un taller monogràfic que 
permeti analitzar amb immediatesa el seu contingut i repercussions pràctiques. 

Les sessions formatives seran impartides per professionals de primera línia amb una dilatada experiència en les 
seves respectives àrees d’actuació per tal de facilitar al nostre col·lectiu una formació de qualitat, especialitzada 
i pràctica.

Finalment, cal remarcar especialment l’oferta unificada de tota la formació a un preu molt ajustat, fruit de la 
voluntat d’incentivar l’accés als col·legiats i col·legiades a la formació continuada i de donar-los suport.

OFERTA FORMATIVA 2021-2022

Sessió inaugural: Presentació del nou curs 
6 d’octubre 2021
Sessió inaugural. Procura i mediació: un gran potencial. 
Ángel Quemada · Degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i President del Consell de 
Col·legis de Procuradors de Catalunya.

Ferran Garcia de Palau · Director del CEP.

Mercè Alaball  · Mediadora i Consultora.

Iniciem la programació 2021-2022 del Centre d’Estudis de la Procura (CEP) amb una ponència que abordarà el 
present i el futur de la mediació i la projecció professional del procurador en el nou context que planteja la futura 
Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia.



SEMINARIS PROCURA AL DIA (18.00 A 19.30 hrs)

21 d’octubre 2021
Els actes de comunicació a càrrec del procurador
Alberto Torres · Procurador dels Tribunals.
Dels actes de comunicació depèn la correcta constitució de la relació jurídica, d’aquí l’especial transcendència dels 
actes de comunicació. En aquest seminari tractarem la normativa i la jurisprudència que regeixen la realització 
dels actes de comunicació per part dels procuradors i la seva tipologia. Igualment tractarem les formes de la seva 
elaboració prèvia, durant l’actuació i la seva preparació per a la seva remissió al jutjat.

2 de desembre 2021
Mesures de moratòria i Pre-pack concursal
Raúl García · Magistrat del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona.

La crisi de la COVID-19 ha provocat l’adopció de mesures a l’objecte d’oxigenar el teixit empresarial davant  
la delicada situació econòmica. En aquest context, les mesures de moratòria concursal i el Pre-pack concursal  
constitueixen instruments de gran importància abans de la declaració de concurs; el seu impacte i aplicació 
pràctica  seran objecte d’aquesta sessió. D’altra banda, es farà referència a la Directiva d’insolvència i al nou 
procediment  sobre PIMES i al paper dels advocats i procuradors en aquest àmbit. 

16 de desembre 2021
Aspectes processals del concurs de persones físiques i jurídiques al TRLC
Antonio Carreño · Advocat. Soci del Departament de Dret Concursal i reestructuració d’empreses del 
Despatx Cuatrecasas. 

L’Avantprojecte de Llei per a la transposició de la Directiva Europea 2019/1023 sobre marcs de reestructuració 
preventiva, té per finalitat principal incrementar l’eficàcia del procediment preconcursal i concursal. Al llarg 
de la sessió seran objecte d’estudi les múltiples modificacions processals en seu de la comunicació d’inici de 
negociacions o “pre-concurs”, els plans de reestructuració (que substitueixen els anteriors acords de refinançament), 
el procediment especial per a microempreses i d’altres modificacions transcendents en el procediment concursal 
destinades a agilitzar-ne la tramitació.

13 de gener 2022
Accions de recuperació de la possessió no consentida
Guillem Soler · Magistrat del Jutjat de 1a. Instància núm. 1 de Barcelona. 

Les situacions de possessions no consentides han esdevingut fets de màxima actualitat per diversos motius i 
circumstàncies, amb una incidència especialment intensa des de l’inici de la pandèmia per la COVID-19, generant 
molts dubtes en el dia a dia dels jutjats. En aquesta sessió s’abordaran, amb caràcter general, les diferents vies 
processals per reclamar la possessió no consentida i les especificitats pràctiques (procedimentals, de prova, etc.) de 
cadascuna d’elles, així com les diferències que presenten respecte dels procediments d’arrendament o de possessió 
amb títol. S’analitzarà igualment en quina mesura els són aplicables, o no, les mesures legals excepcionals, estatals 
i catalanes, aprovades abans i durant l’actual crisi econòmica i sanitària (suspensió dels llançaments, obligació 
d’oferir un lloguer social, etc.).

10 de febrer 2022
Casos complexos d’embargament
Ignacio de Anzizu · Procurador dels Tribunals.

L’embargament constitueix l’instrument essencial de les execucions i l’eina més adequada per tal d’aconseguir la 
seva eficàcia encara que sovint sorgeixen obstacles. Aquest seminari s’enfocarà en aquells casos en què resulta 
més difícil d’aconseguir l’efectivitat, ja sigui per motius objectius relacionats amb el tipus de bé o dret embargat o 
per les incidències que orbiten en el procediment d’execució.



24 de febrer 2022
Aspectes conflictius de la pràctica probatòria
Rosa Méndez · Magistrada. Professora de l’Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

En el moment de la pràctica dels diversos mitjans de prova sovint trobem aspectes que generen controvèrsia o  
que no tenen una previsió normativa i requereixen ser interpretats conforme a les resolucions dictades pels nostres  
tribunals. Aquesta sessió posarà de relleu qüestions conflictives sobre la prova pericial; el reconeixement judicial  
d’objectes o de persones; els efectes d’un testimoni que ha estat present a la sala de vistes prèviament al seu  
interrogatori o la garantia dels principis aplicables en matèria de prova en els judicis telemàtics.  

10 de març 2022
Anàlisi pràctica: la disposició de les parts sobre el procés
Miguel Guerra · Advocat. Director de Sepin Procesal Civil.

Les denominades crisis processals: aplanament, desistiment, renúncia, transacció, satisfacció extraprocessal...  
plantegen una rica problemàtica en relació als moments processals i en l’execució. La transcendència de 
la  intervenció de procurador, l’exigència de poder especial, finalment, la imposició o no de costes amb una 
regulació  deficient que ha originat pronunciaments contradictoris dels nostres tribunals seran objecte d’aquesta 
sessió. 

24 de març 2022
Qüestions conflictives sobre pagaments i consignacions
Sergi Brunet · Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de 1a. Instància núm. 42 de Barcelona. 

La sessió tindrà per objecte un anàlisi sobre els aspectes que més problemàtica generen en relació als pagaments  
i consignacions, en particular, la implementació i afiançament de pràctiques més àgils i efectives en els 
pagaments  del imports dipositats als comptes de consignacions en consonància amb l´establiment de l´expedient 
judicial  telemàtic i les millores que ofereix l’aplicatiu del compte de consignacions. 

7 d’abril 2022
Defectes registrals i presentació telemàtica de manaments
Mónica Santos · Registradora de la Propietat de Barcelona núm. 22.

L’anotació preventiva d’embargament en el Registre de la Propietat exigeix uns requisits rigorosos. Per aconseguir 
l’eficàcia de les anotacions cal identificar els principals defectes que motiven les qualificacions registrals en la 
pràctica habitual. Aquest seminari analitzarà les formalitats preceptives en la presentació, els requisits propis del 
manament, la durada de l’anotació i de les seves pròrrogues, el tracte successiu i la seva possible execució en els 
casos més comuns així com en determinats supòsits especials.

19 de maig 2022
Terminis processals i substantius en l’ordre civil: prescripció  i caducitat
Clara Carulla · Magistrada. Professora de l’Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

En aquesta sessió s’abordaran, des d’una perspectiva eminentment pràctica, els diferents terminis de l’ordre civil, 
tant els de caràcter processal com els substantius, amb especial referència al dia inicial i final del còmput. També 
s’incidirà en les institucions de la prescripció i la caducitat, analitzant les seves similituds i diferències i les qüestions 
més controvertides sobre aquesta matèria.

2 de juny 2022
Prejudicialitat, litispendència i acumulació d’accions
Isidor Garcia · Advocat. Professor de Dret a la Universitat de Barcelona.

L’existència de diferents processos relacionats objectivament entre si planteja una situació que la llei resol 
mitjançant  diferents institucions jurídiques: la litispendència, l’acumulació d’accions i la prejudicialitat. Entre 
altres aspectes  específics es prestarà especial atenció a la relació entre processos ordinaris i sumaris, donada 
la litigiositat que  s’ha generat amb motiu de la pandèmia del Covid-19 en l’àmbit dels arrendaments. També 
s’abordarà la situació  derivada del plantejament, per part dels jutges ordinaris, de les qüestions prejudicials 
davant el Tribunal de Justícia  de la Unió Europea o davant del Tribunal Constitucional. 



16 de juny 2022
Esmena d’errors, dret al recurs i nul·litat d’actuacions
María José Achón · Doctora en Dret Processal.

A partir de la jurisprudència i la doctrina del Tribunal Constitucional analitzarem les causes que poden suscitar la 
nul·litat d’actuacions en els processos declaratius i d’execució (ordinària i hipotecària), així com l’esmena d’errors i 
els mecanismes d’impugnació, parant especial atenció a l’incident excepcional de nul·litat d’actuacions.

AULES DE MILLORA PROFESSIONAL
4 de novembre 2021
Habilitats comunicatives
Ignasi Dalmases · Advocat. Actor. Expert en habilitats comunicatives.

Les competències comunicatives poden marcar la diferència en l’activitat professional dels procuradors. Aquest 
taller dinàmic, pràctic i participatiu permetrà descobrir les habilitats fonamentals d’un comunicador eficaç i, 
alhora, integrar eines de comunicació verbal i no verbal idònies i efectives als tribunals com als despatxos.

27 de gener 2022
Actualitat sobre Protecció de Dades
Carolina Hidalgo · Delegada de Protecció de Dades acreditada i consultora a DGE BRUXELLES.

Des del 25 de maig de 2018 és aplicable a tots els Estats membres de la Unió Europea el Reglament 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell sobre la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les 
seves dades personals (RGPD). Per aquest motiu,  els despatxos professionals han hagut d’adequar-se als canvis 
normatius tenint en compte les elevades sancions en cas d’incompliment. Aquesta sessió estarà centrada en 
comunicar les principals novetats de la llei així com les obligacions que han de complir els professionals de la 
procura en l’exercici de la seva activitat quan afecta al tractament de dades de caràcter personal.

21 d’abril 2022
Informàtica aplicada al dia a dia de la procura
Jaume Aso · Procurador dels Tribunals.

Els avenços tecnològics i la digitalització de la Justícia permeten millorar l’eficàcia dels processos on els professionals 
de la procura juguen un paper molt important. Convé doncs, no només posar-se al dia dels diversos mecanismes 
existents sinó també conèixer a fons totes les possibilitats per optimitzar-ne el seu ús. En aquesta sessió-taller farem 
un repàs dels processos informàtics més habituals i també dels més conflictius. Veurem alguns trucs per a aprofitar 
al màxim les plataformes que fem servir diàriament (LexNet, e-Justicia, Registradores.org,...) per a que la nostra 
feina pugui ser més eficient.

(18.00 A 19.30 hrs)

TALLERS DE MEDIACIÓ
18 de novembre 2021
Oportunitats i avantatges de la mediació empresarial: una font de beneficis interns i 
externs per les empreses
Natalia Flores · Advocada. Mediadora. 
Marta Méndez · Advocada. Mediadora. 

Aquest taller vol apropar-nos l’instrument jurídic de la Gestió Alternativa de Conflictes (GAC) en l’àmbit 
empresarial, una fórmula que permet a les empreses resoldre els conflictes d’una forma diferent, obtenint millors 
resultats, estalviant costos i permetent que les relacions laborals, professionals i comercials siguin més sanes, 
duradores i productives.

(18.00 A 19.30 hrs)



17 de març 2022
La mediació a l’àmbit immobiliari: una MASC eficient
Isabel Viola · Professora de dret civil a la Universitat de Barcelona. Mediadora.

La mediació a l’àmbit immobiliari facilita la comunicació entre les persones perquè, amb l’assistència d’una  
persona mediadora, gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes relacionats amb l’habitatge o de  
caràcter residencial. Aquest taller ens mostrarà la utilitat d’aquest tipus de mediació des de la perspectiva de  
l’avantprojecte de llei de mesures d’eficiència, com s’aplica en la gestió dels llançaments i, més concretament,  
quines són les noves competències que pot assumir un procurador-mediador en la fase prèvia dels llançaments.

9 de juny 2022
El procurador entre la mediació i el client: un concepte ètic professional
Carles Garcia · Advocat. Mediador.

Ha de donar-se coneixement i informació a la ciutadania de totes les opcions que te al seu abast per a gestionar 
els seus conflictes o controvèrsies, estiguin aquestes en curs d’un procediment judicial o bé a punt d’aquest. Aquest 
vessant deontològic i de bones pràctiques així com també l’oportunitat professional que suposa per a la procura 
la intervenció en la mediació seran objecte d’anàlisi i debat al llarg de la sessió. 

TALLERS DE BENESTAR

TALLER DE FISCALITAT
5 de maig 2022
Actualitat fiscal renda 2021
Yolanda Casadevall Bañuelos · Advocada, sòcia del despatx Amat&Vidal-Quadras.
Silvia Puig · Advocada, associada del despatx Amat&Vidal-Quadras.

La sessió se centrarà, principalment, en les novetats de la campanya de renda 2021 i farem un breu repàs dels 
diferents rendiments a integrar en la declaració de renda, així com dels recents canvis normatius en aquesta matèria.

25 d’octubre 2021
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 1 de relaxació i meditació
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

La procura és una professió que requereix d’una dedicació molt intensa i que implica alts nivells d’exigència.  
Per això és imprescindible equipar-se amb recursos com la meditació i tècniques de relaxació que milloren 
la  recuperació del desgast que es pateix i alhora proporcionen l’equilibri necessari per a sostenir l’estrès 
quotidià.  Aquest és el primer d’un total de quatre tallers “detox” destinats a facilitar diferents tècniques que els 
participants  puguin incorporar al seu dia a dia. 

29 de novembre 2021
Dilluns de benestar: Alimentar-se bé sense massa temps
Andrea Arroyo · Psicòloga. Nutricionista.

En aquest taller aprendrem la importància d’una alimentació saludable i equilibrada així com els pilars bàsics 
en els quals es fonamenta una correcta alimentació. A més, tractarem d’esbrinar quines són les claus per dur 
a terme una correcta alimentació sense disposar de massa temps, una realitat que avui en dia ens envolta a 
moltes persones i ens dificulta cuidar la nostra dieta. 

(18.00 A 19.30 hrs)

(19.00 A 20.00 hrs)



31 de gener 2022
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 2 de relaxació i meditació
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

28 de febrer 2022
Dilluns de benestar: Estiraments a la cadira del despatx
Eugenia Parrado · Instructora de Pilates, gimnàstica hipopressiva i ioga.

Aquesta és una proposta adreçada a les persones que treballen en una oficina i disposen de poc temps, però 
volen mantenir una bona condició física funcional i cardiovascular. Al llarg de la sessió practicarem exercicis 
de control i d’equilibri; d’altres per enfortir les cames, els glutis, els genolls, els malucs i, alhora, optimitzar la 
nostra alineació corporal, alliberant estrès del cos en la nostra activitat quotidiana. 

28 de març 2022
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 3 de relaxació i meditació
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

25 de’abril 2022
Dilluns de benestar: Com gestionar les emocions en entorns estressants
Berta Santos · Advocada. Coach especialitzada en el sector jurídic.

Gestionar les emocions de manera intel·ligent implica regular-les per tal de mantenir l’equilibri i així aconseguir 
ser més eficaços, més creatius i més feliços. L’objectiu d’aquesta sessió és ajudar els participants a adquirir una 
major consciència personal sobre les seves emocions, pensaments i conductes en l’entorn professional, així com 
conèixer algunes eines per al seu maneig, en l’exigència del dia a dia i la millora del benestar.

30 de maig 2022
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 4 de relaxació i meditació.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

27 de juny 2022
Dilluns de benestar: Hàbits per viure millor
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

Els avenços mèdics de les darreres dècades han permès que l’esperança de vida augmenti i que visquem 
més anys. No obstant això, portar una vida sana és fonamental per allargar la nostra longevitat i millorar la 
qualitat de vida.  Els hàbits que adquireix una persona repercuteixen directament en el seu estat de salut física i 
emocional i per això és tan important que siguin activitats saludables. Aquest taller aportarà diverses propostes 
i claus pràctiques per orientar la nostra vida cap a uns hàbits més saludables en l’àmbit físic, emocional i 
mental. 



INFORM@CIÓ
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es) · Tel: +34 93 319 98 36  · +34 93 813 56 38

Format de les sessions, registre i accés: 
Totes les sessions es realitzaran per videoconferència a través de la plataforma Zoom. 

Horari: 
Seminaris Procura al Dia, Aules de Millora Professional, Aules de Mediació i Taller de Fiscalitat: De 18’00 a 
19’30 hores. 
L’Aula de Millora Professional del 18 de novembre tindrà una duració de dues hores, de 18’00 a 20’00 hores.
Tallers de benestar: De 19’00 a 20’00 hores.

Preu: 
La sessió inaugural, els tallers de mediació, el taller d’actualitat fiscal  i els tallers de benestar són gratuïts per a  
tots els assistents. 

PACK FORMACIÓ CEP
S’ofereix un paquet  únic que inclou tots els Seminaris Procura al Dia i totes les Aules de Millora Professional.

• Col·legiats amb més de 5 anys de col·legiació = 160€ 
• Col·legiats de fins a 5 anys de col·legiació = 80€

SESSIONS INDIVIDUALS
Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya amb més de 5 anys de 
col·legiació:

• Seminari Procura al Dia: 30€

• Aula de Millora Professional: 30€

Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya de fins a 5 anys  
de col·legiació:

• Seminari Procura al Dia: 15€

• Aula de Millora Professional: 15€

Informació i inscripcions: 
La  formalització  de  les  inscripcions  s’haurà  de  realitzar  abans  de  l’inici  de  cada  activitat  formativa.  En  
cas d’inscriure’s al Pack Formació CEP caldrà abonar el preu total de la inscripció encara que es formalitzi una 
vegada iniciades les activitats formatives. 

La inscripció a totes les activitats formatives per part d’un/a procurador/a titular d’un despatx dona accés gratuït 
a les mateixes fins a 3 membres del seu despatx, que caldrà identificar amb noms i cognoms de forma individual  
per a cadascuna de les sessions a les que hi assisteixin. 

El  formulari  d’inscripció  s’haurà  de  presentar  a  les  oficines  de  l’ICPB  o  enviar  per  e-mail  a  la  següent  
adreça: cep@icpb.es 

Per  tal  de  fer  efectiva  la  inscripció,  es  podrà  formalitzar  el  pagament  dels  drets  de  matrícula  en  una  
de  les següents modalitats: 

a) per transferència al compte de l’entitat financera Arquia banca: ES03 3191 0511 2545 8146 1128. 
b) per domiciliació bancària, al compte on es giren les quotes de col·legiació. 

En el concepte de la transferència s’ha d’indicar el nom de la persona inscrita o el/la titular del despatx (en cas 
que es tracti d’una inscripció extensiva a altres membres del seu despatx).


