
 

 

Consell de l'Advocacia Catalana. Roger de Llúria, nº 113, 3r. 08037 Barcelona. www.cicac.cat 

 

 
CONFERÈNCIA: "UNA VISIÓ DIFERENT DELS 
LITIGIS SOBRE PRODUCTES BANCARIS: LA 
DEFENSA EXERCITADA PER LES ENTITATS 

BANCÀRIES 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 

 

La Secció de Dret Bancari de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona,  organitza la 
Conferència: "Una visió diferent dels litigis sobre productes bancaris: la defensa exercitada 
per les entitats bancàries" que tindrà lloc el dimarts 13 de juny de 2017 a partir de les 18.00 
hores 

S’ofereix l’altre cara de la moneda de Què es pot fer davant d’un abús bancari? Conferència 
celebrada el passat dia 13 de març de 2017 a l’ICAT, on es van exposar les pautes a seguir, 
per part dels usuaris, per formalitzar reclamacions en front entitats bancaries. 

En aquesta ocasió la sessió versarà sobre la defensa que efectuen les entitats bancaries 
davant dels tribunals, en relació a la comercialització dels diferents productes financers, 
entre d’altres: permutes financeres de tipus d’interès, participacions preferents, deute 
subordinat, hipoteques multidivises etcètera. El ponent analitzarà diferents aspectes des de 
la seva experiència davant dels tribunals en relació a extrems relatius a la comercialització 
dels diferents productes bancaris, l’aplicació de la normativa protectora del client minorista, 
els vicis del consentiment i una comparació entre el nivell de diligència que és exigible a les 
entitats que presten serveis d’inversió i la que també li és exigible al client minorista i en 
general a la persona que vol invertir en un producte financer.  
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PROGRAMA 

 

I.- Una visió diferent dels litigis sobre productes bancaris: la 
defensa exercitada per les entitats bancàries  
 
Ponent, Sr. Ignasi Fernández de Senespleda 
Lletrat del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha estat cap dels Serveis 
Jurídics de Catalunya Banc, S.A. Actualment és cap dels Serveis 
Jurídics de BBVA, S.A., per a Catalunya. Properament, des del 31 de 
juliol de 2017, deixarà l’advocacia per a incorporar-se a la 
judicatura. 
  

 
LLOC  

 
Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador. 
 

 
PREUS 
 

 

 
Videostreaming Col·legiats CICAC: 10€ 
 

 
INSCRIPCIONS 
VIDEOSTREAMIN
G 

 
Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a 
l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell  

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Dimarts 13 de juny de 2017 
Hora: A partir de les 18.00 hores 
 

 

 
FORMA 
PAGAMENT DEL 
CICAC 

 

Transferència bancària al número  de compte CICAC: ES52- 3191-
0500-04-4591375128 
 
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el 
justificant de pagament per fax (934 881 553) o per correu 
electrònic (formacio@cicac.cat). 
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