
             
CONFERÈNCIA SOBRE EL PROCEDIMENT DE 

LA LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

 
L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de 
Reus, organitza la Conferència sobre el Procediment de la Llei de segona oportunitat, que 
tindrà lloc el proper 21 de març de 2018 a partir de les 18.30 hores 
 
La voluntat de la  Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, 
reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, és donar solució a una 
antiga reivindicació social que sol·licitava una legislació protectora a les persones físiques, 
empresàries o consumidors que poden sol·licitar que els seus deutes quedin condonats 
amb el compliment de certes condicions. 
 
Gairebé dos anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, cal fer una valoració del 
que ha estat la seva aplicació i de quines són les claus i requisits per presentar el 
corresponent procediment judicial per sol·licitar l’exoneració del passiu insatisfet davant 
els creditors. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
I.- Procediment de la Llei de segona oportunitat 

 
Dimecres, 21 de març de 2018 

Horari: A partir de les 18.30 hores.  
 
Ponent, Sra. Virgínia Peña Ramos  
Advocada  
 



 
LLOC  

 
· Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 
Avinguda Marià Fortuny 83, 1r 
43203 Reus 
T.- 977 340 850 
 
 · 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 Reus: 
 

 Presencial: Gratuït 

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

 Presencial: 15€ 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 
 
Altres professionals: 
 

 Presencial: 20€ 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Dimecres, 21 de març de 2018 
Hora: A partir de les 18.30 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 Reus. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat                  
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 

 
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 

http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/


VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING 

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.  

 

mailto:formacio@cicac.cat

