
 
CURS SOBRE QÜESTIONS PRÀCTIQUES DE LA 

LEC 
 

 
 

PRESENTACIÓ 
 

 
 
La Comissió de Formació Continuada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona ofereix 
a partir del proper dia 19 d’octubre de 2016,  els dimecres de 17.00h a 18.30h (excepte la 
sessió del 18 de novembre de 2016, que es realitzarà de 10.00h a 11.30h) el Curs sobre 
qüestions pràctiques de la LEC.   el Curs sobre qüestions pràctiques de la LEC.    
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Dimecres 19 ‘octubre de 2016 
Hora: 17.00h a 18.30h 

I.- Activitats prèvies al procés. 

1.-Reclamació administrativa prèvia. 
2.-Conciliació. 
3.-Diligències preliminars. 
4.-Especial referència a la reclamació prèvia a la companyia 
d’assegurances, en conseqüència de la reforma executada per la Llei 
35/2015. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Juan Adolfo Martín Martín 
Magistrat jutge del Jutjat primera instància núm. 4 de Tarragona. 
 
 



 
Dimecres, 26 d’octubre de 2016 

Hora: 17.00h a 18.30h 

II.- Congruència a la primera i segona instància. 

1.- Congruència a la primera instància. 

1.1. Determinació del subjecte actiu i passiu. 
1.2. La descripció dels fets i la qualificació jurídica. 
1.3. La petició. 

2.- Congruència a la segona instància. 

2.1. Reforma pejorativa. 
2.2. Canvi del punt de vista jurídic. 
2.3. Significat i abast de la impugnació de sentència. 

 
Ponent, Il·lm. Sr. Jordi Seguí Puntas 
Magistrat, president de la secció 16a de l’Audiència Provincial de 
Barcelona. 
 
 
 

Dimecres, 2 de novembre de 2016 
Hora: 17.00h a 18.30h 

 
III.- Control de les clàusules abusives a l’àmbit de l’execució patrimonial 
conforme la doctrina jurisprudencial. 

1.- El control judicial d’ofici. 

1.1. Naturalesa. 
1.2. Caràcter obligatori. 
1.3. Àmbit objectiu: control de contingut i de transparència. 
1.4. Àmbit temporal del control. 
1.5. Abast. 

2.- Àmbit subjectiu del control de l’abusivament. 

2.1. Relació de consum. 
2.2. Abast del concepte de consumidor. 



2.3. Possibilitat d’aplicació del control a les relacions entre 
empresaris a l’àmbit de les clàusules predisposades. El problema 
de les PYMES. 

3.- Competència territorial. El denominat “fur del consumidor”. La seva 
aplicació a les associacions i organitzacions de consumidors. 
4.- Prova i règim de recursos a l’incident d’oposició a l’execució, a causa 
de les clàusules abusives. 
5.- Validesa de les clàusules d’interès de demora i venciment anticipat. 
Tractament jurisprudencial i la seva incidència a l’execució. 
6.- Qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia, pendents de 
resoldre i que afecten als procediments regulats per la LEC. 

 
Ponent, Il·lm. Sr. Carlos Sánchez Martín 
Magistrat. lletrat del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem 
 
 
 

Dimarts, 8 de novembre de 2016 
Hora: 17.00h a 18.30h 

 
IV.-  Procés d’execució. 

1.- Execució del títol judicial i no judicial. 

1.1. Causes d’oposició. 
1.2. Recursos. 
1.3. Última doctrina del TJUE i del TS. 

2.- Execució hipotecària. 

2.1. Causes d’oposició. 
2.2. Recursos. 
2.3. Última doctrina del TJUE i del TS. 

 
Ponent, Il·lm. Sr. Manuel Galán Sánchez 
Magistrat jutge de la secció 3a de l’Audiència Provincial de Tarragona. 
 
 
 
 



 
 

Divendres, 18 de novembre de 2016 
Hora: 10.00h a 11.30h 

V.- Càrrega de la prova. 

1.- Estudi i anàlisis de l’article 217 de la LEC. 
2.- Problemàtica que presenta la identificació del litigant per part de qui 
ostenta el deure de la prova. 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Joan Perarnau i Moya 
Magistrat jutge de la secció 3a de l’Audiència Provincial de Tarragona. 
 
 

 
LLOC  

 
· Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
Carrer d’Enric d’Ossó núm. 1, 2on pis 
43005 Tarragona  
Tel. 977 212 360  
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des 
del propi ordinador. 

 
PREUS 
 

 

 
Col·legiats ICA Tarragona: Gratuït  
Col·legiats resta CICAC: 100€  
Altres: 100€ 
 

INSCRPCIONS Per tal de poder formalitzar les inscripcions cal enviar un correu 
electrònic a formacio@icatarragona.com amb el comprovant de l'ingrés 
fet al núm. de compte. ES19-3191-0507-25-4582583524 BCOEESMM191 

 
DATES  

 
Tots els dimecres del 19 d’octubre de 2016 al 18 de novembre de 2016.   

 

 

mailto:formacio@icatarragona.com

