XIV JORNADES DE DRET DE
FAMÍLIA DE BARCELONA
EL DRET DE FAMÍLIA S’ADAPTA ALS TEMPS
Barcelona, 24 i 25 de novembre de 2016
SALÓ IMPERIAL DEL TRADICIONAL HOTEL RITZ
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 XIV Jornades de Dret de Família de Barcelona; que hem intitulat “El Dret de
Família s’adapta als temps”.
Durant aquestes Jornades, que inaugurarà l’Honorable Sr. Carles Mundó i Blanch, Conseller
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, parlarem, el dijous a la tarda, de la importància i
incidència de la jurisprudència en Dret de Família del Tribunal Constitucional i de la
problemàtica de l’atribució de la guarda; que sembla haver-se convertit en un
automatisme.
El divendres al matí, dissertarem sobre les implicacions de la declaració de concurs de
la persona física en el Dret de Família i sobre la prestació compensatòria; fent especial
esment a la problemàtica de la seva capitalització.
El divendres al migdia dinarem al Restaurant Caelis, que compta amb una estrella
Michelin.
I el divendres a la tarda, tractarem sobre la divisió de la cosa comuna i sobre les
conseqüències del Brexit en el Dret de Família.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.
@TrobadaSCAF

PROGRAMA DE LES JORNADES
Dijous 24 de novembre
15:30 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

16:00 h.

Inauguració de les Jornades per part de l’Hble. Sr. CARLES MUNDÓ i BLANCH,
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

16:30 h.

Límits i continguts del Dret de Família en el Dret Constitucional
Excm. Sr. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS
Magistrat del Tribunal Constitucional
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

La problemàtica de la guarda dels fills. Compartida, individual, altres opcions. El
canvi d'una a una altra
Il·lm. Sr. FRANCESC XAVIER PEREDA GÁMEZ
Magistrat President de la Secció 18a de l’Audiència Provincial de Barcelona
Col·loqui

Divendres 25 de novembre
09:30 h.

Concurso de la persona física y repercusión en el Derecho de Familia
Il·lm. Sr. CARLOS PUIGCERVER ASOR
Magistrat Jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona
Col·loqui

11:00 h.

Pausa cafè

11:30 h.

La prestación compensatoria en la doctrina del TSJCat
Il·lma. Sra. MARIA EUGÈNIA ALEGRET BURGUÉS
Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Col·loqui

14:00 h.

Dinar optatiu al restaurant CAELIS. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Preu 39 €

16:30 h.

La división de cosa común. Problemática general y especial referencia al
ejercicio de la actio communi dividundo en los procedimientos de familia
Il·lm. Sr. ANTONIO JAVIER PÉREZ MARTÍN
Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Còrdova
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

Incidencias del Brexit en el Derecho de Familia de la Unión Europea
Sra. CAROLINA MARÍN PEDREÑO
Advocada de l’Il·lustre col·legi d’advocats de Murcia i Solicitor al Regne Unit i Gal·les
Col·loqui
Les ponències es realitzaran en la llengua del ponent. No es preveu servei de
traducció.

