treball amb les vostres conclusions a l’adreça:
http://document.scaf.cat

SOPARS JURÍDICS A SITGES - 5a TROBADA DE
L’SCAF
Dijous 14

19:30

ASSEMBLEA DE L’SCAF

21:30

SOPAR JURÍDIC AL MATEIX HOTEL

Recepció dels assistents i lliurament del material
de la Trobada

16:00

INAUGURACIÓ DE LA TROBADA

PONÈNCIA INAUGURAL

18:30

Debat i votació de les conclusions sobre la
guarda compartida, a fi d’ésser presentades
durant el proper Encuentro con la Abogacía
especializada en Derecho de Familia que
organitza cada any el CGPJ.
Podeu participar en el procés de conclusions
remetent-nos complimentat, abans del dia 1 de
maig i a l’adreça conclusions@scaf.cat o al fax
93 299 65 92, el document de treball que podeu
descarregar des del web www.scaf.cat. La
participació no està limitada als socis de l’SCAF o
als participants a la Trobada; així que us
preguem que el feu circular entre els vostres
companys i coneguts a fi de que, si ho desitgen,
puguin, també, participar-hi.
Podeu complimentar on-line el document de

Darrera jurisprudència en Dret de Família

14:00

Dinar al mateix hotel (Cal inscripció prèvia)

Sr. José Antonio García González, Advocat.
Encarregat de la jurisprudència de Dret de
Família a la Revista Jurídica de Catalunya i del
cercador de jurisprudència especialitzada en Dret
de Família de l’SCAF

16:00

NOVA PONÈNCIA

11:00

Pausa cafè

11:30

TERCERA PONÈNCIA

Conseqüències pràctiques del Primer
Comentari General del Comitè de la
Convenció de Nova York sobre els drets de
les persones amb discapacitats: ¿Cap a la fi
de les incapacitacions?

Il·lma. Sra. Ma Eugènia Alegret Burgués,
Magistrada del TSJC
Pausa cafè

SEGONA PONÈNCIA

Incidència de la “Ley de jurisdicción
voluntaria” en el Dret de Família a
Catalunya. Anàlisi d’urgència.

Col·loqui

¿El Libro Segundo del Codi Civil de
Catalunya es únicamente un libro de
derecho sustantivo?

18:00

Les comunicacions seleccionades per la Junta
Directiva de l’SCAF es presentaran en el moment
previst al programa, durant un període màxim de
10 minuts, i seran lliurades als assistents.

Divendres 15

Sra. Maria Josep Feliu Morell, Secretaria de
Relacions amb l'Administració de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
Sra. Mercè Mira Cortadellas, Presidenta de
l’SCAF

L’extensió de la comunicació serà de 5 a 15 fulls
DIN A4.

Cal inscripció prèvia

9:30

15:30

pel Dret Català) i s’hauran de remetre per correu
electrònic a l’SCAF (comunicacions@scaf.cat)
abans del dia 8 de maig de 2015.

Sr. Joaquin Bayo Delgado, Advocat
17:00

Sr. Joaquin Bayo Delgado, Advocat
Sra. Montserrat Ayuso Sanchís, Advocada
Sr. Ramon Tamborero del Pino, Advocat
18:00

Pausa cafè

18:30

QUARTA PONÈNCIA

Sr. Josep Maria Solé Chavero, Advocat.
Gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques
Gironines

Novedades en la fiscalidad de la
compensación económica por razón del
trabajo, introducidas el 1 de enero de
2015. La fiscalidad de la división de la cosa
común en sede del procedimiento de
familia: casos prácticos más comunes

Col·loqui
12:45

COMUNICACIONS
Bases per a presentar comunicacions

Sra.
Guadalupe
Advocada

La presentació de comunicacions és lliure. Les
persones que presentin comunicacions s’hauran
d’inscriure a la Trobada.
Les
comunicacions
s'hauran
de
referir
necessàriament a un tema pràctic relacionat amb
el Dret de Família (en el sentit més ampli de
l’expressió, incloent-hi el Dret Successori, Fiscal,
Penal, Processal i tot aquell que tingui incidència
en la família o altres formes de convivència o
relacions i expressament les matèries regulades

GRAN COL·LOQUI OBERT SOBRE DRET DE
FAMÍLIA, que moderaran:

Díaz-Súnico

Col·loqui
20:00

CLOENDA DE LA TROBADA

Dissabte 16
10:00

VISITA GUIADA PER SITGES
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

Aboitiz,

INSCRIPCIÓ 5a TROBADA DE L’SCAF

NOM I COGNOMS: _________________________________________
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va
constituir l’any 2003 i, actualment, té gairebé tres-cents
sòcies i socis.

DADES FACTURA: _________________________________________

Entre d’altres, són finalitats de l’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 en Dret de Família i promoure reformes legislatives
en Dret de família.

ADREÇA: ________________________________________________

I amb aquestes finalitats, l’SCAF ha organitzat, a diferents
indrets del país, una sèrie de Jornades sobre el Llibre Segon
del Codi civil de Catalunya, ha posat en marxa la seva
pàgina web (www.scaf.cat), en la que, entre d’altres
coses, s’ha habilitat un cercador de jurisprudència
especialitzada en Dret de Família, i organitza aquesta
Cinquena Trobada de la Societat Catalana d’Advocats
de Família, que hem intitulat “Novetats i qüestions
controvertides en el Dret de Família”.

PREU DE LA INSCRIPCIÓ
SOCIS DE L’SCAF ..................................................... 100 €
NO SOCIS ................................................................ 150 €
COL·LEGIATS MENYS CINC ANYS .............................. 100 €
SOPAR JURÍDIC DE DIJOUS ....................................... 46 €
DINAR OPCIONAL DE DIVENDRES .............................. 32 €

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 Trobada.

NIF / CIF: _______________________________________________

POBLACIÓ I CODI POSTAL: _________________________________
TELÈFON: _____________________ FAX: ______________________
E-MAIL: __________________________________________________
MEMBRE SCAF:

□ SÍ □ NO

□ SÍ □ NO
ASSISTÈNCIA DINAR OPCIONAL DIVENDRES: □ SÍ □ NO
ASSISTÈNCIA VISITA GUIADA DISSABTE: □ SÍ □ NO

SOPARS JURÍDICS A SITGES

ASSISTÈNCIA SOPAR JURÍDIC DIJOUS:

Per a formalitzar la inscripció preguem ens remeteu aquesta
butlleta degudament emplenada juntament amb el resguard
d’ingrés al fax 93 299 65 92 o al correu inscripcions@scaf.cat

5a TROBADA DE LA
SOCIETAT CATALANA
D’ADVOCATS DE
FAMÍLIA

SEU DE LA TROBADA
MELIÀ SITGES ****
Joan Salvat Papasseit, 38 (Sitges)
GPS: N +41º 14' 10.93" / E +1º 49' 25.26"

http://meliasitges.scaf.cat
HABITACIÓ DOBLE ............................................................. 170 € *
HABITACIÓ INDIVIDUAL .................................................... 150 € *
* IVA i taxa turística no inclosa. Esmorzar buffet inclòs.
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a
l’hotel (telèfon 93 811 67 09) indicant “Trobada SCAF”.

Novetats i qüestions
controvertides en el Dret
de Família

El termini d’inscripció a la Trobada finalitza el divendres
13 de maig.
El termini d’inscripció al sopar jurídic de dijous 14 i al
dinar del divendres 15 finalitza el dimecres 8 de maig.
El número de places és limitat (180 places).
Als assistents se’ls entregarà un diploma d’assistència i un
dossier amb les ponències.

Sitges, del 14 al 16 de maig de 2015

