CONNEXIONS ENTRE ELS DRETS DE FAMÍLIA
I DE SUCCESSIONS A CATALUNYA
REFLEXIONS I PROPOSTES PER A UNA SOCIETAT GLOBALITZADA

Barcelona, 15 de març de 2019
COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA
Carrer Notariat, 4 - 08001 Barcelona

La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2.003 i, actualment, té més
de tres-cents socis. Entre 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.
L’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS) va ser creada el
desembre del 2.012 amb la finalitat principal de fomentar l’estudi i difondre el coneixement de la
legislació, jurisprudència i doctrina en Dret de Successions, així com contribuir a millorar la formació
del operadors jurídics i econòmics i col·laborar amb tota classe de publicacions per tal de promoure i
informar sobre aquest àmbit del dret i influir i participar en el procés legislatiu de millora del dret
successori vigent.
Sota l’empara legal de la forma associativa, l’ACEDS està construïda per un grup de persones,
provinents de tots els camps del dret; advocats, professors d’universitat, notaris, registradors de la
propietat i economistes, que tenen en comú el seu interès professional i acadèmic pel Dret de
Successions.
En ser evident l’interès coincident de l’SCAF i l’ACEDS per aquells aspectes dels drets de família i
successions directament relacionats, l’any 2.016 ambdues entitats varen acordar la creació d’una
comissió de treball integrada per membres de totes dues juntes directives. La Jornada del 15 de març
constitueix el primer resultat concret d’aquesta estimulant col·laboració.

PROGRAMA DE LA JORNADA
Divendres 15 de març

8:50 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

9:15 h.

Paraules de benvinguda
Intervenció del Sr. Joan Carles Ollé Favaró, Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya;
Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya; Sr. Ramon Pratdesaba Ricart, President de l’ACEDS i Sra. Mercè Mira
i Cortadellas, Presidenta de l’SCAF

9:30 h.

Unions estables/parelles de fet: reconeixement i problemàtica successòria
a)

Els conflictes habituals que arriben als tribunals

b)

Què és una parella estable amb garantia jurídica?

c)

Abast dels drets successoris

Moderador: Sr. Joan Vidal de Llobatera, Advocat
Ponent 1. Sr. Josep M. Bachs Estany, Magistrat. President Secció 11a APB
Ponent 2. Sr. Antoni Bosch Carrera, Notari
Ponent 3. Sr. Jaume Tarabal i Bosch, Professor de Dret Civil, UB
Col·loqui
11:00 h.

Pausa cafè

11:30 h.

Autonomia de la voluntat dels cònjuges: les eines de planificació

.

a)

Els instruments més freqüents

b)

El trust com a eina de futur

c)

Capitulacions matrimonials i pactes en previsió de ruptura amb els
nous Reglaments Europeus

Moderadora: Sra. Concha Ballester Colomer, Advocada
Ponent 1. Sra. Cristina González Beilfuss, Catedràtica del DIP, UB
Ponent 2. Sr. Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat
Ponent 3. Sr. Jesús Fuentes Martínez, Notari
Col·loqui
13:20 h.

Pausa-lunch (inclòs en el preu de la inscripció)

14:50 h.

Dret internacional: aspectes pràctics a dilucidar
a)

Eficàcia dels divorcis internacionals. Què passa amb els divorcis
notarials i la seva inscripció en altres països?

b)

Drets del cònjuge i certificat europeu de successions

c)

Reglaments Europeus de REM i unions estables: referència a drets
successoris

d)

Llei aplicable als drets del cònjuge vidu en els Reglaments Europeus
(problemàtica dels Estats Plurilegislatius)

Moderador: Joaquim Bayo Delgado, Advocat i Ex Magistrat de l’APB
Ponent 1: Sra. Raquel Iglesias Pajares, Notària
Ponent 2: Sra. Yolanda Lobao Andrés, Advocada
Ponent 3: Sr. Josep Mª Fontanellas i Morell, Professor de DIP, UdL
Ponent 4. Sra. Esperança Ginebra i Molins, Professora de Dret Civil, UB
Col·loqui
17:00 h.

Conferència de clausura: Cap a on van els drets de família i de successions a
Catalunya? Connexions i friccions
Co-Moderadors: Francesc Vega Sala, Advocat / Joaquim Betriu Monclús, Advocat
Sra. Encarna Roca Trías, Vicepresidenta del TC. Catedràtica de Dret Civil, UB
Sra. Alegria Borràs Rodríguez, Catedràtica de Dret Internacional, UB
Sr. Lluís Puig Ferriol, Catedràtic de Dret Civil, UAB
Col·loqui

18:00 h.

Cloenda de la jornada

ORGANITZEN:
Associació Catalana D’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS)
Col.legi de Notaris de Catalunya (CNC)
Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF)

COL·LABOREN:
Projecte d’investigació DER 2017-82129 (El dret de béns en la societat digital europea: mecanismes
d’adquisició, transmissió i gravamen) i la 2017 SGR 151

COMITÈ CIENTÍFIC:
Concha Ballester Colomer
Joaquim Betriu Monclús
Elena Lauroba Lacasa
Cristina Moyano Ciurans
Mª del Pilar Tintoré Garriga
Pilar Pérez-Valenzuela

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ JORNADA
Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: http://jornada.scaf.cat
Dades personals:
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Ciutat .........................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Dades Factura:
Les mateixes ...............................................
Nom i cognoms / Raó social .....................................................................................................
DNI / CIF ...................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Ciutat .........................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Preu de la inscripció a les Jornades:
General ………………..……........................................…

130 €

Membres de l’SCAF ...................................................…

100 €

Membres de l’ACEDS …............................................…

100 €

Membres de l’AEAFA ................................................…

100 €

Forma de pagament:
Ingrés o transferència en favor de la Societat Catalana d’Advocats de Família al compte
corrent núm. ES35 0049 5707 7123 1607 6933 del Banco Santander fent constar el nom de
la persona que assistirà a la Jornada.
Formalització de la inscripció:
Un cop fet el pagament, cal que envieu aquesta butlleta d’inscripció, degudament emplenada
en majúscules i juntament amb el justificant d’ingrés bancari, al fax núm. 93 299 65 92 o al
correu inscripcions@scaf.cat
PLACES LIMITADES. El termini d’inscripció finalitza el 8 de març
Marqueu la casella si desitgeu rebre informació sobre els propers esdeveniments organitzats per l’SCAF
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, l’informem que
les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer denominat “ADMINISTRACIÓ”, titularitat de la Societat Catalana d’Advocats
de Família (SCAF).
El destinatari de les seves dades personals és la societat (SCAF) i aquestes dades no es cediran a tercers.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant el responsable del fitxer: Societat Catalana d’Advocats
de Família a l’adreça de Barcelona, C/ Roger de Llúria, núm. 77-79, 2n 1a (08009).

