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

Connectant amb les necessitats del col·lectiu en una etapa de canvis legislatius 
molt notables i en l’organització i funcionament de la justícia, l’oferta formativa 
d’enguany ofereix una proposta variada i ambiciosa que inclou un total de 
vint-i-dues activitats. En línia amb el curs precedent, l’oferta formativa es manté 
íntegrament on line i, paral·lelament, es pot accedir a la totalitat de les sessions 
realitzades a través de la plataforma de vídeos.

El programa del curs 2022-2023 inclou: 

•   7 Seminaris Procura al Dia, on s’analitzaran els temes jurídics de màxima 
actualitat des d’una perspectiva eminentment pràctica; 

•  3 Tallers de Pràctica Professional, que posaran el focus en aspectes de l’activitat 
professional dels procuradors.

•  2 Aules de Mediació plantejaran temes de rellevància pràctica en aquest 
àmbit.

•  1 Taller de Fiscalitat ens oferirà les claus per a la preparació de la declaració 
de la Renda de l’exercici 2022 i les novetats normatives més destacables.

•  8 Tallers de Benestar ens brindaran diverses eines adequades per a cuidar de 
la salut integral dels procuradors.

A més, seguint de prop qualsevol novetat normativa que es vagi produint al llarg 
del curs celebrarem sessions específiques que permetin analitzar amb la màxima 
immediatesa el seu contingut i les repercussions en la pràctica professional. 

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

Finalment, hem de destacar que, enguany, a banda de la gratuïtat de les Aules 
de Mediació, el Taller de Fiscalitat i els Tallers de Benestar, hem ajustat encara 
més els preus de les inscripcions als Seminaris Procura al Dia i als Tallers de 
Pràctica Professional, oferint el Pack Formació als procuradors amb menys de 
5 anys de col·legiació per només 50€ i a aquells amb més de 5 anys de 
col·legiació per 100€, amb la voluntat decidida de promoure i facilitar l’accés 
a la formació continuada dels nostres professionals.



SESSIÓ INAUGURAL: 
TAULA DE DEBAT

6 d’octubre 2022
Un nou model de Justícia 

Cristina Ferrando Montalvá · Magistrada Degana dels Jutjats de Barcelona
Lídia Urrea Marsal · Lletrada de l’Administració de Justícia. Secretària Coordinadora Provincial de Lleida.
Jesús Sánchez García · Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Angel Quemada Cuatrecasas · Degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i President del Consell 
de Col·legis de Procuradors de Catalunya.

20 d’octubre 2022 
El procurador en l’execució.
Jaume Aso Roca · Procurador dels Tribunals.
La intervenció dels procuradors en l’execució forçosa és essencial per millorar l’eficàcia de l’Administració de 
Justícia i afavorir el compliment de les sentències. Per això, cal potenciar els mecanismes a l’abast de la procura 
i assumir un paper proactiu dins l’engranatge dels Tribunals. En aquesta sessió posarem de relleu la importància 
de l’efectivitat dels procuradors en les seves actuacions i analitzarem quines eines poden ser un factor diferencial 
a l’hora d’activar les execucions.

10 de novembre 2022
Gestió econòmica del procurador en el procés.
Manuel Merelles Pérez · Procurador dels Tribunals.
Aquesta sessió analitzarà els diferents aspectes pràctics d’àmbit econòmic i tributari que formen part de les 
competències del procurador en el procés judicial: gestió de pagaments i cobraments, dipòsits, liquidació de 
taxes i tributs per compte del client, accés al compte judicial, rendició de comptes dels fons i responsabilitat del 
procurador en la gestió.

1 de desembre 2022
Problemàtica en les notificacions per Lexnet i NotiCat.
Miguel Guerra Pérez · Advocat. Director de Sepin Procesal Civil.
Ignacio López Chocarro · Procurador dels Tribunals. 
Rafael Huerta García · Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona

L’obligatorietat de comunicar-se per mitjans electrònics amb l’Administració de Justícia per presentar escrits, 
documents i fer actes de comunicació processal va donar lloc a la implantació de diferents sistemes de notificació i 
presentació d’escrits. A través d’aquesta sessió coneixerem no només les incidències més freqüents que es plantegen 
diàriament en la utilització d’aquests sistemes sinó també les possibilitats d’actuació i esmena i les respostes dels 
nostres tribunals evitant així conseqüències que poden ser nefastes per als nostres clients.

Moderador: Germán González  
Periodista de Tribunals d’EL MUNDO CATALUNYA 

Abordarem la necessària cooperació i coordinació entre tots els operadors jurídics per tal de millorar la nostra 
Administració de Justicia

(18:00 a 19:30 h.)
SEMINARIS PROCURA AL DIA



19 de gener 2023
Qüestions conflictives als expedients de jurisdicció 
voluntària.
Rosa Méndez Tomàs 
Magistrada. Professora de l’Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Després de l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, del 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal 
per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, els expedients de jurisdicció 
voluntària han cobrat especial importància. El mateix es pot dir de la resolució dels conflictes en l’exercici de la 
pàtria potestat, que sovint es tramiten per aquesta via processal. En definitiva, l’increment d’aquests assumptes 
als nostres Tribunals i la importància d’altres expedients com el de consignació o les subhastes voluntàries, etc. 
obliguen a conèixer en detall la seva tramitació. 

9 de febrer 2023
Què ens diu el PNJ?
Jaime Font de Mora Rullán 
Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de 1ª instància núm.16 de València.
El Punt Neutre Judicial és una eina clau per obtenir dades sobre el domicili o els béns susceptibles d’embargament 
en el decurs d’una execució. No obstant, és necessari fer ús d’aquest servei adequadament per obtenir-ne el 
màxim rendiment. En aquesta sessió s’abordaran les principals qüestions pràctiques que planteja la utilització del 
PNJ; quina informació es pot sol·licitar i com interpretar-la amb una visió global dels recursos que ofereix aquesta 
potent base de dades del CGPJ, tant pel que fa a l’esbrinament domiciliari com al patrimonial. 

9 de març 2023
Temes claus sobre Dret Concursal.
Yolanda Ríos López ·  Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona.
Olanda López Graña · Procuradora dels Tribunals.
En aquest seminari analitzarem la nova reforma de la llei concursal orientada a assegurar la continuïtat de les 
empreses viables en dificultats financeres. Abordarem i debatrem les novetats més destacades que s’introdueixen 
així com les qüestions conflictives sorgides amb la seva entrada en vigor, com ara els plans de reestructuració, el 
procediment especial per a microempreses, el Prepack concursal, els jutjats competents o la preceptiva intervenció 
d’advocat i procurador, entre d’altres.

20 d’abril 2023
Subhastes en procediments concursals.
Pau Ballvé Reyes · Advocat. Administrador Concursal.
Adriana Flores Romeu ·  Procuradora dels Tribunals. Vicedegana de l’ICPB.
La disposició addicional segona de Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal 
preveu la posada en marxa d’un portal públic electrònic per a la venda dels actius de les empreses en liquidació. 
És indubtable que la subhasta de béns al concurs de creditors constitueix un dels actes més rellevants destinat a 
satisfer els deutes impagats, si bé caldrà tenir en compte els avantatges i inconvenients de les possibilitats que 
ofereix la normativa concursal, que seran objecte de anàlisi i debat durant aquesta sessió.



TALLERS DE PRÀCTICA 
PROFESSIONAL
(18:00 a 19:30 h.)

24 de novembre 2022
Taller del Torn d’Ofici.
Jesús Bley Gil · Procurador dels Tribunals
El torn d’ofici és un servei públic destinat a garantir la representació processal de la ciutadania amb la màxima 
diligència i eficàcia. En aquest taller s’abordaran aquells aspectes imprescindibles que tot procurador/a ha de 
conèixer per desenvolupar la seva tasca i garantir la qualitat d’aquest servei públic, en el marc de la formació 
continuada prevista al vigent Conveni de col·laboració en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta entre 
el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya. Especialment es tractaran les 
qüestions i les problemàtiques més comunes, amb la finalitat d’intentar aconseguir una guia de bones pràctiques, 
en temes com: relacions advocat-procurador; acreditacions, còpies, taxacions, abast designes, remuneració/
subvenció servei...

18 de maig 2023
Com reclamar les costes: la Jura de Comptes.
Pilar Fuentes Tomàs  
Procuradora dels Tribunals. Degana de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors d’Alacant.
La Jura de Comptes, tot i ser en principi un mecanisme ràpid i senzill, no està exempta de problemes. Aquesta 
ponència té com a objectiu abordar qüestions relatives a les costes del procediment i a la reclamació de compte 
professional des de plantejaments pràctics, amb preguntes i respostes concretes, aportant solucions útils.

15 de juny 2023
Taller pràctic de taxació de costes amb el nou 
aranzel.
Francisco José Vivar Valverde 
 Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de 1ª instància núm. 49 de Barcelona.
Ramón Feixó Fernández-Vega · Procurador dels Tribunals.
El nou aranzel pot suscitar nombrosos dubtes en la seva aplicació pràctica. A partir de les qüestions que plantegin 
els procuradors i les que proposin els ponents analitzarem la repercussió del nou aranzel en la pràctica professional 
i els aspectes de la seva aplicació que poden donar lloc a interpretacions diverses i controvertides.



GRATUÏTES

AULES DE MEDIACIÓ
(18:00 a 19:30 h.)

23 de març 2023
Marc jurídic en mediació intrajudicial.
Javier Hernández García · Magistrat de la Sala II del Tribunal Suprem.
La mediació intrajudicial és una eina que, tot i no evitar el procés judicial ja iniciat, pot resoldre el conflicte o 
atenuar-ne els efectes facilitant acords globals o parcials, promovent la cooperació de les parts davant de la 
disputa en curs. Aquesta sessió va destinada a l’estudi del marc normatiu que la regula i la jurisprudència més 
rellevant sobre aquells aspectes que poden generar més dubtes en la seva aplicació pràctica.

1 de juny 2023
El conflicte durant la mediació.
Xavier Pastor Pérez 
Expert en mediació. Director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics a la Fundació Universitat de 
Girona.
Qualsevol professional de la mediació ha de conèixer els 7 principis bàsics i d’èxit del conflicte. Gràcies a aquests 
principis evitarem que un conflicte escali i, en el seu defecte, podrem gestionar-lo i resoldre’l de forma positiva. 
Aquests fonaments, que tot mediador ha de conèixer, aplicar i desenvolupar per a la seva anàlisi i resolució, seran 
l’objecte de la sessió. 

GRATUÏT

TALLER DE FISCALITAT
(18:00 a 19:30 h.)

4 de maig 2023
Actualitat fiscal renda 2022.
Yolanda Casadevall Bañuelos · Advocada sòcia del despatx AVQ.
Silvia Puig Castiñeiras · Advocada associada del despatx AVQ.
El taller se centrarà principalment en les novetats de la campanya de renda 2022, amb una revisió detallada 
tant dels diferents rendiments a integrar en la declaració de renda com de les despeses susceptibles de deducció. 
D’altra banda, es posaran de relleu els canvis normatius que s’hagin pogut produir en aquesta matèria i que siguin 
d’especial interès per a la procura.



GRATUÏTS

TALLERS DE BENESTAR
(19:00 a 20:15 h.)

31 d’octubre 2022
Dilluns de benestar: Gestió de l’estrès en temps 
d’incertesa.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.
Els professionals de la procura estan sotmesos a diari a molta pressió i a nombrosos factors d’estrès. En aquest 
context d’alta exigència i complexitat, tenir cura de la salut física i mental és indispensable perquè els procuradors 
puguin exercir la feina amb eficiència. Al llarg del taller aprendrem què és l’estrès, com va desplegant els seus 
efectes nocius i com es pot prevenir i gestionar de manera eficaç. Així mateix, practicarem alguns senzills exercicis 
per reduir l’activació que provoca l’estrès al nostre organisme, facilitant la recuperació de l’energia i l’equilibri.

28 de novembre 2022
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 1 de  Mindfulness 
i meditació.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.
La procura és sense dubte una professió sotmesa a un intens estrès que fa necessari disposar de recursos per 
sostenir-lo de forma equilibrada. Les sessions “Detox” de Mindfulness i meditació es plantegen com un espai 
destinat a adquirir eines que afavoreixen la recuperació física i mental i estats de calma, equilibri i claredat. 
Aquest és el primer d’un total de quatre tallers “detox” destinats a facilitar diferents tècniques i pràctiques que els 
participants puguin incorporar al seu dia a dia.

30 de gener 2023
Dilluns de benestar: Estiraments per a principiants.
Eugenia Parrado Vidoz · Instructora de Pilates, gimnàstica hipopressiva i ioga.
Aquest taller és una activitat física ideal que ens serviran per la nostra rutina diària tot aportant nombrosos beneficis 
al nostre cos: més flexibilitat, prevenció de lesions, reducció del dolor muscular així com de la fatiga física i mental. 
Realitzarem estiraments senzills i dinàmics per a treballar el control i l’equilibri, enfortir cames, glutis, genolls, maluc 
i millorar la nostra alineació corporal, contribuint a suportar millor l’esforç a què és sotmès el nostre cos.

27 de febrer 2023
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 2 de Mindfulness i 
meditació.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

27 de març 2023
Dilluns de benestar: Taller de respiració saludable.
Alícia Giménez Fernández · Osteòpata. Creadora del mètode Posturologia Global.
Resulta sorprenent comprovar que no cal esforç ni disciplina per facilitar una bona respiració. Al contrari, la salut 
sempre cerca el camí de la facilitat. En aquest taller no aprendrem tècniques de respiració sinó que descobrirem 
a generar canvis corporals per eliminar els obstacles que impedeixen que el nostre cos respiri naturalment.

24 d’abril 2023
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 3 de Mindfulness  
i meditació.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.



22 de maig 2023
Dilluns de benestar: Ioga fàcil per al dia a dia.
Cristina Fernández Puigdemont · Instructora de ioga Kundalini i Pilates.
Al taller de Ioga per al dia a dia, podràs experimentar de forma senzilla la combinació d’exercicis físics, tècniques 
de respiració, meditació i relaxació. La pràctica de Ioga té múltiples beneficis per a la nostra salut. Treballarem 
l’equilibri, la fortalesa, la resistència i l’elasticitat aconseguint com a resultat una millor gestió mental, física i 
emocional. És una disciplina que enforteix el sistema nerviós, redueix l’ansietat i l’estrès que tant es pateixen avui 
dia, de manera que et proporciona una millor qualitat de vida en general.

26 de juny 2023
Dilluns de benestar: Sessió “detox” 4 de Mindfulness i 
meditació.
Ferran Garcia de Palau · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.

INFORM@CIÓ  
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es) · Tel: +34 93 319 98 36  · 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, Tallers de Pràctica Professional, Aules de Mediació i Taller de Fiscalitat: De 18:00 a 19:30 
h. 
Tallers de benestar: De 19:00 a 20:15 hores.
 

PREUS: 
La sessió inaugural, les Aules de Mediació, els Tallers de Benestar i el Taller de Fiscalitat són gratuïts per a  tots els 
professionals col·legiats i personal dels despatxos de procuradors. 

PACK FORMACIÓ CEP
S’ofereix un paquet  únic que inclou tots els Seminaris Procura al Dia i tots els Tallers de Pràctica Professional.

Col·legiats de fins a 5 anys de col·legiació= 50€
Col·legiats amb més de 5 anys de col·legiació = 100€ 

SESSIONS INDIVIDUALS
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: 10€ 
Taller de Pràctica Professional: 10€

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: 20€ 
 Taller de Pràctica Professional: 20€

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: ES63 3183 0803 1620 0065 6625. 
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).


