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JORNADA SOBRE QÜESTIONS PRÀCTIQUES 
DE DRET MERCANTIL 

 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

La Comissió de Formació de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell ofereix el divendres 2 
de març de 2017 en jornada de matí i tarda, la Jornada sobre qüestions pràctiques de Dret 
Mercantil. Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la 
seva finalització en directe,  durant 3 mesos. 

 

Al llarg d'aquesta interessant Jornada, que consta de 5 ponències (a desenvolupar en 
sessions de matí i tarda), s'analitzaran, de la mà de diferents especialistes sobre la 
matèria, tot un seguit de qüestions pràctiques relacionades, entre d'altres, amb el dret de 
la competència en l'activitat empresarial, el contracte de franquícia, els conflictes entre 
socis, la competència deslleial en els nous models de negoci o la contractació entre petits i 
grans empresaris.   
 
 
L’objectiu d’aquesta Jornada se centra en l’anàlisi de diferents figures i qüestions 
pràctiques del Dret Mercantil, d’acord amb l’actual marc normatiu i jurisprudencial. Al 
llarg de les diferents ponències de que consta la Jornada s’abordaran aspectes tan 
interessants i d’actualitat com ara el dret de la competència i el seu impacte en l’activitat 
empresarial, el contracte de franquícia, els conflictes entre socis i la seva resolució, la 
competència deslleial en nous models de negoci o la contractació de petits empresaris 
amb grans corporacions mercantils.   
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PROGRAMA I.- Dret de la Competència i el seu impacte a l’empresa  

 
Divendres, 2 de març de 2018 

Hora: 9.30 hores 
 
Acords anticompetitius (amb competidors i amb 
distribuïdors/proveïdors): com evitar-los o reaccionar davant 
d’ells. Abús de posició de domini: quan es dóna? Com ha de 
comportar-se l'empresa davant això?  Control de concentracions: 
casos en els quals és necessària l'autorització de les autoritats de 
Competència. 
 
Ponent, Sra. Carme Campo 
Advocada a Baker & McKenzie  
 
 
 

 

II.- La dimensió negocial i jurídica del contracte de franquícia 

 
Divendres, 2 de març de 2018 

Hora: 11.30 hores 
 
Qüestions jurídiques que poden llastrar el model de negoci de 
franquícia utilitzat en el tràfic mercantil per a l'expansió de les 
marques. Desajustaments amb la realitat de l'ordenament jurídic. 
El naixement, l’expansió, el desenvolupament, el manteniment i/o 
la defensa de xarxes de franquícies. Per què un contracte de 
franquícia no es redueix, des d'una visió simplista, a unes meres 
condicions generals de la contractació. 
 
Ponent, Sr. Enrique Zapata 
Advocat. Soci de ZOC Abogando, director jurídic de VozTelecom 
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III.- Conflictes de socis i socis minoritaris: manual de convivència i 
guia per a la resolució de conflictes  

 
Divendres, 2 de març de 2018 

Hora: 13.00 hores 
 
El conflicte (majoritari/minoritari), una constant en la pràctica 
societària i un tema recurrent a la doctrina i jurisprudència. 
Naturalesa i extensió del conflicte, actuacions preventives per 
tractar d'evitar les causes o minimitzar-ne els efectes, i solucions 
terapèutiques un cop s'ha desencadenat.  
 
Ponent, Sr. José María Rojí 
Soci director de l’oficina Barcelona de CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo, professor d’ESADE Law School  
 
 
 

 
 
 
IV.- Competència Deslleial en els nous models de negoci  

 
Divendres, 2 de març de 2018 

Hora: 16.00 hores 
 
Nous models de negoci que irrompen en mercats tradicionals: 
facturació d'autònoms, lloguer, etc. Conflictes que poden generar 
els nous models des de la perspectiva del dret regulatori i la 
competència deslleial. Com poden arribar a afectar la viabilitat del 
negoci. 
 
Ponent, Sr. Eric Jordi Cubells 
Advocat. Soci a Monereo Meyer Marinel·lo Abogados, SLP 
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V.- Contractació del petit empresari amb les gran corporacions  
 

Divendres, 2 de març de 2018 
Hora: 18.30 hores 

 
Normativa aplicable, posició d'igualtat en la negociació dels 
contractes: queda desvirtuada? Contractació per adhesió, 
imposició de condicions i exercici de determinades pràctiques amb 
els proveïdors: són lícites o poden ser declarades abusives? 
 
Ponent, Il·lm. Sr. Ignasi Fernández de Senespleda 
Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 5 d’Inca, professor 

de Dret de la UOC 

 

 
LLOC  

 
· Presencial al Saló d’Actes de  l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Sabadell 
Carrer Lacy núm. 15  
08202 Sabadell 
T.- 937 265 355 
 
· 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 Sabadell: 
 

 Presencial: 60€ 

 Videoconferència / Streaming: 50€ 
 
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats 
de Sabadell, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 
 

 Presencial: 60€ 

 Videoconferència / Streaming: 50€ 
 
Altres professionals: 
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 Presencial: 80€  

 Videoconferència / Streaming: 50€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Divendres, 2 de març de 2018 
Hora: A partir de les 9.30 hores (jornada matí i tarda) 
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
PRESENCIALS 

 
Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir 
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats 
de Sabadell. 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.  
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