BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

LLOC
Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Lleida. Aforament limitat.

Nom

INSCRIPCIONS
Fins el dimecres 30 de maig

Cognoms
Adreça

Secretaria del Departament de Dret Privat
Facultat de Dret i Economia
C/ Jaume II, 73

Codi Postal

Telèfon

LLOC
Correu elèctrònic
Sala d’Actes de
l’Il·lustre Col·legi
Professió
d’Advocats de
Lleida

Secretaria de l’Il.lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Plaça Sant Joan, 6-8, 1er

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
La inscripció i assistència al 80% de les conferències
programades permet obtenir d’un Certificat d’Assistència
expedit per l’organització del Cicle.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ:
Quota ordinària *:

40 €

Quota estudiants **:

gratuïta

Quota col·legiats Il·ltre. Col·legi
d’Advocats de Lleida ***:

gratuïta

COORDINACIÓ
Sra. Neus Cortada
Sra. Carme Juanòs
Sra. Pilar Sánchez
Sr. Joaquim Betriu

ORGANITZA:
•

III CICLE DE
CONFERÈNCIES DE
DRET CIVIL CATALÀ

Places limitades: 20

** Places limitades: 30
Reconeixement d’un crèdit de lliure elecció – 15 € -.
*** Places limitades: 100.
Imprescrindible inscripció a la Secretaria del Col·legi.
Es respectarà un rigoròs ordre d’arribada de les
inscripcions.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

ASPECTES
PATRIMONIALS I
PROCESSALS DEL
NOU DRET DE
FAMÍLIA
Lleida,
31 de maig,
maig, 5 i 12 de juny
2012

PROGRAMA
Dijous, 31 de maig
17:30h Inauguració del Cicle
17:45h Ponència inaugural: valoració de
l’aplicació del Llibre II en relació a la regulació
del Dret de Família
Sr. Francesc Vega Sala
Advocat
President de la Societat Catalana d’Advocats de
Família
18:15h El control judicial dels pactes
patrimonials en previsió de ruptura: contingut,
requisits i eficàcia. La divisió patrimonial i els
seus aspectes substantius i processals
Il.lm. Sr. Albert Guilanyà i Foix
Magistrat
President de la Secció 2a (Civil) de l’Audiència
Provincial de Lleida
19:00h Debat

Dimarts, 5 de juny
17:30h La fiscalitat de les crisis matrimonials
i de parella: lla necessària optimització
econòmica
Sra. Guadalupe Díaz-Súnico
Advocada
Autora del llibre “Fiscalidad de las crisis
matrimoniales en el régimen de separación de
bienes“, Ed. Bosch, 2009

PRESENTACIÓ
18:15h Debat
18:45h La intervenció notarial en els pactes en
previsió de ruptura de la convivència: el control
de legalitat
Sr. Pablo Gómez Claveria
Notari
19:30h Debat

Dimarts, 12 de juny
17:30 La compensació econòmica per raó de
treball: aspectes patrimonials i processals
Il·lm. Sr. Joaquim Bayo Delgado
Magistrat
Secció 12a (família) de l’Audiència Provincial de
Barcelona
18:15h Debat
18:45h Ponència de cloenda: La Llei 4/2012, del
5 de març, del recurs de cassació en matèria de
dret civil a Catalunya. Criteris de recurribilitat en
cassació i infracció processal
Dr. Jordi Nieva Fenoll
Catedràtic de Dret Processal UB
19:30h Debat

20:00h Cloenda del Cicle

El III Cicle de Conferències de Dret Civil Català
constitueix el resultat de la col·laboració entre
la Facultat de Dret i Economia de la UdL,
l’Il·lustre Col·legi de l’’Advocacia de Lleida i la
Societat Catalana d’Advocats de Família, que
s’inicià amb ocasió de l’aprovació del Llibre II
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i
la família, per tal de conèixer de la mà dels
principals operadors jurídics les modificacions
que havia de comportar la seva entrada en
vigor.
Un any i escaig de vigència del Llibre II permet
fer, ja, una primera valoració dels canvis que, a
la pràctica, ha suposat.
Tanmateix, un Cicle limitat com el que es
presenta, no pot abordar la totalitat de les
qüestions que suposa una regulació tan
extensa com la del Llibre II, per la qual cosa les
ponències es centren, en aquesta ocasió, en un
dels aspectes que més debat ha generat i al que
la situació econòmica actual atorga, encara, un
paper més rellevant: les conseqüències
patrimonials de les crisis matrimonials i de
parella.
El Cicle es clou amb una qüestió d’actualitat
processal que no es podia deixar passar: una
ullada a la recent regulació del Parlament en
matèria de cassació civil, tot contrastant-la amb
els acords del TS i les consideracions del TSJC
al respecte.
Aquest III Cicle de Conferències es dirigeix
d’una manera específica als professionals del
dret interessats en actualitzar o aprofundir en
els seus coneixements sobre el dret de família.
Tanmateix, l’orientació del Cicle, fa que pugui
resultar atractiu, també, a totes aquelles
persones que directa o indirectament es troben
implicades en situacions familiars de crisi.

,

