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Conferencia sobre la sentència del 

Tribunal Suprem , la Sala 3a de 16 

d’octubre de 2018. Anàlisis de la 

retroactivitat derivada del canvi 

jurisprudencial  
 

PRESENTACIÓ 

 

La Secció de dret fiscal i financer, Secció de dret del consum i la Comissió 

de normativa de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix el 

proper 5 de desembre de 2018 la Conferencia sobre la sentència del 

Tribunal Suprem, la Sala 3a de 16 d’octubre de 2018. Anàlisis de la 

retroactivitat derivada del canvi jurisprudencial. Aquesta ponència estarà 

disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en 

directe,  durant 3 mesos. 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

I.- Sentència del Tribunal Suprem, la Sala 3a de 16 d’octubre de 2018. 

Anàlisis de la retroactivitat derivada del canvi jurisprudencial 

 

Dimecres, 5 de desembre de 2018 

 

Excma. Sra. M. Eugènia Gay Rossell 

Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

Ponent: Il·lma. Sra. Montserrat Figuera Lluch 
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Magistrada de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del 

TSJC 

 

Ponent: Il·lm. Sr. Miguel Ángel Chamorro González 

Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona 

 

Ponent: Sr. Rafael Arnaiz Ramos 

Director del Servei d’Estudis del Deganat del registradors de Catalunya i 

registrador de la propietat de Barcelona núm. 7 

 

Moderadora: Il·lm. Sr. Jesús Sánchez García 

Advocat i secretari de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona 

 

Moderadora: Sra. Cristina Vallejo Ros 

Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona 

 

 

DATA / HORARI 

 

 

Dimecres, 5 de desembre de 2018 

 

 

LLOC 

 

 

Vídeo Streaming, en diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats/des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona: 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 
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Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 

 

 

 

Altres professionals: 

 Videoconferència / Streaming: 10€ 

 

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE 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 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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