
             

JORNADA SOBRE LA NOVA LLEI DE 

REGULACIÓ DELS ACCIDENTS DE 

TRÀNSIT 35/2015 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

 
La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró,  organitza la Jornada 
sobre la nova llei de regulació dels accidents de trànsit 35/2015 que tindrà lloc el proper 
dia 13 de desembre de 2017 a partir de les 16.00 hores. 
 
La finalitat d’aquesta jornada és donar una visió des del aspecte mèdic i el legal, aquest 
últim amb una visió des  de les companyies d’assegurances i des dels perjudicats. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 
I.- Nova estructura del capítol de seqüeles. 
 

 Nous apartats. 
 Informes d’especialistes . 
 Traumatismes menors de la columna vertebral. 

 
 

 
 

Víctimes de l’accident. 
Nova estructura de la Llei 

 
 



 
II.- Mort 
 
 

 Perjudici personal bàsic. 
 Perjudici personal particular. 
 Perjudici patrimonial :  

                                                        .. Dany emergent. 
                                                        .. Lucre cessant. 
 
 

 
III.- Seqüeles : 

 
 Perjudici personal bàsic : 

                                                        .. Funcional.                                                  
                                                         
                .. Estètic. 
                .. Temporal. 

 Perjudici personal particular : 
    .. Pèrdua de qualitat de vida. 

 Perjudici patrimonial : 
    .. Despeses : assistència sanitària 
futura, pèrdua d’autonomia. 
    .. Lucre cessant : incapacitats. 
 
 

 
 
IV.- Lesions temporals : 

 
 Perjudici personal bàsic. 
 Perjudici personal particular :  

    .. Dies. 
    .. Intervencions. 

 Perjudici patrimonial : 
    .. Despeses.  
    .. Lucre cessant. 
  



 
LLOC  

 
· Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Mataró 
Carrer Méndez Núñez s/n 
08302 Mataró   
T- 937 415 444 
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o 
diferit des del propi ordinador. 
 

 
PREUS 
 

 

 
Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Mataró: 
 

 Presencial: Gratuït 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 
 
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats 
de Mataró, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 
 

 Presencial: Gratuït 

 Videoconferència / Streaming: 10 
 
Altres professionals: 
 

 Presencial: 20€ 

 Videoconferència / Streaming: 20€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Dimecres 13 de desembre de 2017 
Hora: A partir de les 16.00 hores 
 

 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
PRESENCIALS 

 
Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir 
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats 
de Mataró. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat                  
 



 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING 

 
En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta 
ponència. Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual 
d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 
d’aquest Consell i trobareu les passes a seguir. 
 
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 
transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: 
ES52-3191-0500-04-4591375128 
 
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 
formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud 
d’inscripció.  

 

http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat

