1era Edició
CURS pràctic DRET CIVIL CATALÀ
PRESENTACIÓ

Aquest curs s’adreça tant a l’advocacia en exercici, com per la resta d’operadors jurídics que
sent la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se
professionalment en els diferents àmbits del Dret civil català (successions, família, patrimonial,
etc.), per obtenir la capacitat tècnica per assessorar amb rigor la seva clientela, i actuar amb
responsabilitat.
El curs pretén oferir un estudi complert, ampli i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat,
aprofundint en la resolució de casos reals.
L’alumnat obtindrà una formació integral i global.
La metodologia es basa en l’aprenentatge significatiu, on les persones ponents utilitzaran els
coneixements previs de l’alumnat per aprofundir en els conceptes i pràctiques professionals.
Durant el curs l’alumnat tindrà accés al material teòric i pràctic pel correcte desenvolupament
del programa formatiu, a través de la plataforma virtual del Consell de l’Advocacia Catalana.
En aquelles sessions en les que el seu objecte així ho permeti es procurarà que el cas pràctic es
vagi construint i ampliant de forma successiva al llarg de les diverses ponències que estiguin
interrelacionades, als efectes de despertar i potenciar l’habilitat que tot advocat i advocada ha
de tenir consistent en relacionar les diferents institucions en dansa, per assolir d’aquesta
manera una visió de conjunt de la problemàtica plantejada.
L’equip de ponents són persones amb un coneixement profund de les institucions objecte de la
sessió que imparteixen: advocats/des especialistes en la matèria, magistrats/des, Notaris/es,
Registradors/res i professorat universitari.
Els i les ponents mantindran un contacte amb la direcció del curs als efectes que es respecti
l’enfoc eminentment pràctic de les ponències i que, especialment en el cas de ponències
interrelacionades, es coordinin els continguts concrets de cadascuna d’elles als efectes d’evitar
superposicions o reiteracions innecessàries.
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PREUS (advocacia col·legiada)

PREUS i DATES dels Itineraris:
- Preu curs COMPLERT (50 hores – 25 sessions)........................................................ 275 €
Del 28 de juny al 04 d’octubre de 2021 (de la sessió 1, a la sessió 25)
- “Llibre II. Dret de FAMÍLIA (10 hores – 5 sessions)...................................................110 €
Del 29 de juny al 7 de juliol de 2021 (sessions: 2, 3, 4, 5 i 6)
-“Llibre III. PERSONES JURÍDIQUES (4 hores – 2 sessions).............................................40€
Del 12 de juliol al 13 de juliol de 2021 (sessions: 7 i 8 )
- “Llibre IV. Dret de SUCCESSIONS (14 hores – 7 sessions)..........................................150 €
Del 14 de juliol al 08 de setembre de 2021 (sessions: 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15)
- “Llibre V. Drets REALS (10 hores - 5 sessions)...........................................................110 €
Del 13 de setembre al 21 de setembre de 2021 (sessions: 16, 17, 18, 19 i 20)
- “Llibre VI. OBLIGACIONS I CONTRACTES (8 hores - 4 sessions)....................................80 €
Del 22 de setembre al 29 de setembre de 2021 (sessions: 21, 22, 23 i 24)
- Preu per 1 sessió (2 hores – 1 sessió).......................................................................25 €
Del 28 de juny al 04 d’octubre de 2021 (període per escollir la sessió – per unitat)
Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la
inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció
formativa. El nombre mínim d’inscripcions per a la realització d’aquest curs són 20.

MODALITAT

-Videoconferència. Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia mitjançant videoconferència,
amb la plataforma digital “ZOOM”.
- Totes les sessions s’ofereixen en DIRECTE, però queden enregistrades i estan a disposició de
l’alumnat que ho vulgui visionar en DIFERIT, durant 3 mesos.
- S’utilitza la plataforma formativa Moodle com a Campus Virtual, per a penjar els vídeos i els
materials didàctics del curs.
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-Durant el transcurs de la formació, l’alumnat pot fer arribar dubtes sobre les ponències ja
realitzades.

DIRECCIÓ DEL CURS

RAMON PRATDESABA RICART

Ramon Pratdesaba exerceix com advocat a Barcelona des de l’any 1988. Des de fa més de 25
anys està especialitzat en el dret de successions. És autor, director i coordinador de diverses
publicacions, articles i treballs dins l’àmbit del dret successori.
En l’àmbit acadèmic destaca la seva participació com a codirector i autor de diversos apartats
del “Tratado de derecho de sucesiones vigente en España y Andorra” (Aranzadi 2020) i del
volum “ Dret de Successions: Actualitat pràctica, legislativa i jurisprudencial”. (Col·lecció RJC,
2016)
A més de professional de l’advocacia, és director, organitzador , professor i moderador de
cursos, conferències i sessions en empreses i institucions del sector, com el Col·legi d’Advocats
de Barcelona, on també va ser president de la Secció de Dret Civil durant sis anys.
Actualment, en Ramon Pratdesaba és President de l’Associació Catalana d’Especialistes en
Dret de Successions (ACEDS). També es troba cursant els estudis de doctorat sobre la
possibilitat de revocació dels pactes successoris, havent finalitzat la primera etapa (2010)
amb un treball sobre la reclamació i protecció judicial i registral de la legítima catalana.
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EQUIP DOCENT

Lidia

Arnau Raventós

Professora agregada Dret Civil UB. Grup de Dret civil
català UB-UAB

Rosa

Artigas Porta

Advocada especialista en Dret de Família

Rosa

Barceló Compte

Investigadora en el Departament de Dret Privat de la
UB

Immaculada Barral Vinyals

Catedràtica en Dret Civil per la UB

Joaquim

Bayo Delgado

Advocat i Consultor en Dret de Família. Magistrat i
Jutge-Degà emèrit de Barcelona

Iñaki

Boisán Cañamero

Notari

Antoni

Bosch Carrera

Notari. Professor de la UIC

Lluis

Caballol Angelats

Professor titular de dret processal de la UB

Paloma

de Barrón Arniches

Professora agregada Dret Civil Català i Dret Privat
Europeu

Alejandro

Ebrat Picart

Advocat especialista en Dret Fiscal i Successori

Francisco

Echeverria Summers

Advocat expert en Dret Patrimonial. Doctor en Dret

Josep Maria

Espinet Asensio

Raquel

Franco

Meritxell

Gabarró i Sans

Esperança

Ginebra Molins

Advocat especialista en Dret Privat Immobiliari. Lletrat
i director del Servei Jurídic de la Cambra de la
Propietat Urbana de Barcelona. Professor associat
Dret Civil UAB i ESADE
Advocada especialista en Dret de Successions.
Professora màster de l’ ICAB
Advocada especialista en Dret de Successions. Vocal
de l'Associació Catalana d'Especialistes de Dret de
Successions
Professora Titular de Dret civil de la UB. Coordinadora
secció Dret Civil del Departament de Dret Privat UB
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Mariló

Gramunt Fombuena

Professora Titular de Dret Civil de la UB. Presidenta de
la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Albert

Lamarca i Marquès

Professor associat Dret Civil de la UPF

Elena

Lauroba Lacasa

Professor/a titular d'Universitat. Àrea de coneixement
: Dret Civil. Grup de Dret civil català UB-UAB

Jordi

Medina Ortiz

María

Moína Villamayor

Chantal

Moll de Alba Lacuve

Professora Dret Civil per al UB

Enric

Montagut Costafreda

Advocat especialista en Dret de Successions

Rogeli

Montoliu i Casals

Francisco J.

Pereda Gamez

Pilar

Pérez Valenzuela

Ramon

Pratdesaba Ricart

Miquel

Serra i Camús

Advocat especialista en Dret Civil

Angel

Serrano de Nicolás

Notari. Doctor en Dret

Judith

Solé Resina

Catedràtica de Dret Civil de la UAB. Magistrada
Suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona i del
TSC

Jaume

Tarabal Bosch

Professor agregat de Dret Civil de la UB

Eudald

Vendrell i Ferrer

Advocat. Professor Dret Civil UB. President de l’entitat
Justícia i Pau

Doctor en Dret per la UB. Advocat especialista amb el
Dret civil, mercantil, hipotecari i processal
Advocada especialista en Dret d'Empresa familiar,
amb acords familiars, protecció patrimonial i
planificació successòria

Advocat especialista en Dret de Successions. Degà de
l’ ICAVIC i Secretari del CICAC. Secretari de l'Associació
Catalana d'Especialistes en Dret de Successions
Magistrat secció 18ena de l’Audiència Provincial de
Barcelona
Advocada i Mediadora especialista en Successions, en
Planificació patrimonial de la persona i en empresa
familiar
Advocat especialista en Dret de Successions
(HERENTO). President de l’Associació Catalana
d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS)
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DATES / HORARIS

Horari videoconferències: dilluns, dimarts i dimecres de 15:00H a 17:00H
Durada per sessió: 2 hores
Dates:
Del 28 de juny fins el 04 d’octubre de 2021

PROGRAMA FORMATIU

MÒDUL I
Llibre I. Introducció: La pluralitat de drets civils territorials a l’Estat espanyol
Sessió 1
Videoconferència
Dilluns, 28 de juny de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
Inauguració del curs
A càrrec de:
- l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu i Casals
President de la Comissió de Formació del CICAC i Degà de l’ICAVIC
- Sr. Ramon Pratdesaba Ricart
Director del curs
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I.
-

Introducció: La pluralitat de drets civils territorials a l’Estat espanyol
Caracterització d’Espanya com a Estat plurilegislatiu
La competència exclusiva de l’Estat en matèria de normes per resoldre els conflictes de
lleis. Dret interregional i igualtat entre els espanyols.
La subjecció a un dels diversos drets civils vigents a Espanya: el veïnatge civil.

Docència a càrrec de la Sra. Esperança Ginebra Molins
Professora Titular de Dret civil de la UB. Coordinadora secció Dret Civil del Departament de
Dret Privat UB
-

Especialitats processals del Dret Civil Català. La disposició addicional Primera de la LEC.

Docència a càrrec del Sr. Lluís Caballol Angelats
Professor titular de dret processal de la UB

MÒDUL II
Llibre II. Dret de FAMÍLIA
Sessió 2
Videoconferència
Dimarts, 29 de juny de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.

El matrimoni: Disposicions generals i efectes

1. La presentació del matrimoni en el Llibre II CCCat.
2. Les relacions econòmiques entre els cònjuges.
Els capítols matrimonials. Els pactes en previsió de la ruptura.
Els negocis entre cònjuges. l’autoregulació dels interessos patrimonials. La protecció
dels creditors.
Les donacions per raó de matrimoni
Les adquisicions amb pacte de supervivència.
Dues sentències emblemàtiques

Docència a càrrec del Sr. Albert Lamarca i Marques
Professor associat Dret Civil Universitat Pompeu Fabra (UPF)
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Sessió 3
Videoconferència
Dimecres, 30 de juny de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
II.- Els règims econòmics matrimonials
1. -El règim econòmic de separació de béns. La compensació econòmica per raó del
treball
2.- Els altres règims econòmics (breu referència)
3.- L’evolució jurisprudencial.
Docència a càrrec de la Sra. Judith Solé Resina.
Catedràtica de Dret Civil de la UAB. Magistrada Suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona i
del TSC

Sessió 4
Videoconferència
Dilluns, 5 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I. Els processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en
la via contenciosa o de mutu acord.
1.-Mesures provisionals i mesures definitives de la crisi. La seva previsió legal o pactada. El
conveni regulador.
2.- La cura dels fills: Pla de Parentalitat i criteris d’atribució.
3.- La prestació compensatòria. Supòsit de fet; fixació de la quantia i extinció.
4.- L’atribució i distribució de l'ús sobre l'habitatge familiar.
5.- Sentències de referència.
6.- Els Processos de violència contra la dona en el context de la crisi familiar: Nocions sobre els
recursos per a la víctima, i qüestions de competència.
7-. El recurs a la mediació.
Docència a càrrec de la Sra. Rosa Artigas Porta
Advocada i Professora associada Dret Civil Universitat Pompeu Fabra (UPF)
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Sessió 5
Videoconferència
Dimarts, 6 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

II.

La convivència en parella estable. Extinció i efectes.

III.

La filiació. Classes. Supòsits de determinació. Les accions de filiació: la lliure
investigació de la paternitat i la maternitat. Els efectes. La filiació adoptiva.
Algunes Sentències emblemàtiques

Docència a càrrec del Sr. Francisco J. Pereda Gamez
Magistrat de la Secció 18ena (Família) de l’Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 6
Videoconferència
Dimecres, 7 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

III.

Dret de Família amb elements internacionals
a. Divorci o crisi de parella amb elements internacionals: tècniques en
interpretació de llei aplicable i conflictes negatius de competència.
b. Aplicació d’instruments internacionals.
c. Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de
títols judicials estrangers; modificació de mesures,
d. Segrest Internacional de Menors (SIM): Innovació en les tècniques d'actuació i
defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit. Resolució
de conflictes del SIM: la mediació internacional.

Docència a càrrec del Sr. Joaquim Bayo Delgado
Advocat i Consultor en Dret de Família. Magistrat i Jutge-Degà emèrit de Barcelona

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

MÒDUL III (2h - 1 sessió)
Protecció de la PERSONA
Sessió 7
Videoconferència
Dilluns, 12 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.
III.
IV.

La transformació del tractament jurídic de la protecció de les persones. Implementació
pràctica del conveni de New York de 2006.
Les institucions de protecció de la persona (tutela, curatela, defensor judicial, guarda
de fet i assistència).
Situacions de risc i desemparament dels menors : la Llei de drets i oportunitats de la
infància i la adolescència.
El patrimoni protegit.

Docència a càrrec de la Sra. Elena Lauroba Lacasa
Professora titular Dret Civil UB. Grup de Dret civil català UB-UAB
MÒDUL IV.
Persones JURÍDIQUES
Sessió 8
Videoconferència
Dimarts, 13 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.
III.
IV.

Les persones jurídiques. L’actuació i representació.
Les associacions.
Les associacions d’utilitat pública. Altres associacions (esportives, de consumidors, de
pares d’alumnes...).
Les fundacions. Els fons especials.

Docència a càrrec del Sr. Eudald Vendrell i Ferrer
Advocat. Professor Dret Civil UB. President de l’entitat Justícia i Pau
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MÒDUL V
Llibre IV: Dret de SUCCESSIONS
Sessió 9
Videoconferència
Dimecres, 14 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.

La coexistència de diferents sistemes successoris a l’estat espanyol. Dret interregional.
El Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya. Principis generals de la successió per causa de
mort
III.
La Successió testamentària. Formes de testament. Revocació del testament. Nul·litat del
testament. Interpretació del testament. L’hereu.
IV.- Dues sentències emblemàtiques
Docència a càrrec del Sr. Antoni Bosch Carrera
Notari. Professor de la UIC

Sessió 10
Videoconferència
Dilluns, 19 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.- El règim dels llegats
II.- El marmessor. Utilitat de la figura del marmessor.
Docència a càrrec del Sr. Jaume Tarabal Bosch
Professor agregat de Dret Civil de la UB

I.
II.
III.

Acceptació i repudiació de la herència. Les substitucions. Modes. Condicions.
La Adquisició de la herència. El benefici d’inventari
Els fideïcomisos

Docència a càrrec del Sr. Miquel Serra Camús
Advocat especialista en Dret Civil
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Sessió 11
Videoconferència
Dimarts, 20 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.

La successió contractual. Modalitats d’heretament. L’abast de la irrevocabilitat.

II.

Els pactes successoris d’atribució particular.

Docència a càrrec del Sr. Rogeli Montoliu i Casals
Advocat especialista en Dret de Successions. Degà de l’ICA VIC.
III.

Pactes successoris i Empresa Familiar. La funció dels protocols

Docència a càrrec de la Sra. Maria Moína Villamayor.
Advocada especialista en Dret d'Empresa familiar, amb acords familiars, protecció
patrimonial i planificació successòria.
IV.

Notes sobre fiscalitat dels pactes.

Docència a càrrec del Sr. Alejandro Ebrat Picart.
Advocat especialista en Dret Fiscal i Successori.

Sessió 12
Videoconferència
Dimecres, 21 de juliol de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.

La successió intestada.
La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. La quarta vidual i els
beneficis matrimonials post mortem (l’any de viudetat, el parament)
Un supòsit pràctic a partir de les construccions jurisprudencials.

Docència a càrrec de la Sra. Paloma de Barrón Arniches
Professora agregada Dret Civil Català i Dret Privat Europeu
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Sessió 13
Videoconferència
Dilluns, 06 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.
III.

Altres atribucions successòries determinades per la llei: La llegítima.
El càlcul de la legítima: la determinació a partir d’un cas pràctic
Tres sentències emblemàtiques sobre legítima

Docència a càrrec de la Sra. Lídia Arnau Raventós
Professora agregada Dret Civil UB. Grup de Dret civil català UB-UAB

Sessió 14
Videoconferència
Dimarts, 07 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.

Dinàmica de la successió. Obertura Acceptació. Repudiació. Responsabilitat de l’hereu
en front dels tercers. Breu referència al concurs de la herència.
Comunitat hereditària. Partició. Col·lació.

Docència a càrrec de la Sra. Raquel Franco Manjón
Advocada especialista en Dret de Successions. Professora màster de l’ ICAB

III.

Fiscalitat de la Successió.

Docència a càrrec del Sr. Alejandro Ebrat Picart
Advocat especialista en Dret Fiscal i Successori

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

Sessió 15
Videoconferència
Dimecres, 08 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.

Taller de testaments.

Docència a càrrec de la Sra. Meritxell Gabarró i Sans
Advocada especialista en Dret de Successions. Vocal de l'Associació Catalana d'Especialistes de
Dret de Successions
II.

Taller de pactes successoris.

Docència a càrrec de la Sra. Pilar Pérez Valenzuela
Advocada i Mediadora especialista en Successions, en Planificació patrimonial de la persona i
en empresa familiar

MÒDUL VI
Llibre V: Drets REALS
Sessió 16
Videoconferència
Dilluns, 13 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.
II.
III.
IV.

Els mecanismes d’adquisició dels drets reals. La donació i la usucapió
La possessió. La protecció de la possessió. L’adquisició de bona fe dels béns mobles.
La propietat: contingut i limitacions. Les relacions de veïnatge. La protecció.
Les situacions de cotitularitat.

Docència a càrrec del Sr. Josep Maria Espinet Asensio
Advocat especialista en Dret Privat Immobiliari. Lletrat i director del Servei Jurídic de la Cambra
de la Propietat Urbana de Barcelona. Professor associat Dret Civil UAB i ESADE
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Sessió 17
Videoconferència
Dimarts, 14 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.
II.
III.

La propietat horitzontal. Elements comuns i elements privatius.
El funcionament. El règim d’adopció d’acords. Supòsits controvertits (els ascensors)
Algunes sentències emblemàtiques.

Docència a càrrec del Sr. Francisco Echevarria Summers
Advocat expert en Dret Patrimonial. Doctor en Dret

Sessió 18
Videoconferència
Dimecres, 15 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 h
I.
II.
III.
IV.

L’usdefruit: Drets i obligacions. Compravenda d’immobles gravats per l’usdefruit i
càlcul del seu percentatge en el valor de l’immoble. Commutació.
Els dret d’ús i d’habitació.
Els aprofitaments parcials.
Algunes sentències emblemàtiques.

Docència a càrrec del Sr. Jordi Medina Ortiz
Doctor en Dret per la UB. Advocat especialista amb el Dret civil, mercantil, hipotecari i
processal
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Sessió 19
Videoconferència
Dilluns, 20 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
V.
VI.
VII.
VII.
VIII.
IX.

El dret de superfície.
Els drets de vol i de sobreelevació.
La situació dels censors: l’extinció.
Les servituds. Adquisició, modificació i extinció. La seva protecció.
Els drets d’adquisició.

Algunes sentències emblemàtiques.

Docència a càrrec del Sr. Ángel Serrano de Nicolás
Notari. Doctor en Dret

Sessió 20
Videoconferència
Dimarts, 21 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Els dret reals de garantia. La retenció , la penyora i la hipoteca.
Un dret de retenció ‘poderós’ sobre béns mobles i immobles.
Les peculiaritats de la penyora. El procediment de realització de valor.
La presentació de la hipoteca. Les seves modalitats.
L’anticresi.
Algunes resolucions de la DGRN.

Docència a càrrec de la Sra. Chantal Moll de Alba Lacuve
Professora Dret Civil per la UB
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MÒDUL VII (10h – 5 sessions)
Llibre VI: OBLIGACIONS I CONTRACTES
Sessió 21
Videoconferència
Dimecres, 22 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores

I.

El Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya. L’abast de les obligacions contractuals (la
construcció de la STC de 13 novembre 2019) Què continua vigent (i què no) del CC
espanyol a Catalunya.

Docència a càrrec de la Sra. Immaculada Barral Viñals
Catedràtica en Dret Civil per la UB Registrador

Sessió 22
Videoconferència
Dilluns, 27 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
II.

El contracte de compravenda
- Disposicions generals. L’objecte.
- Les obligacions del venedor i del comprador.
- El règim de la conformitat del bé: conformitat ‘material’ i conformitat ‘jurídica’
- Els remeis.
- L’avantatge injust i lesió en més de la meitat
- La compravenda d’immobles: les especialitats
- La compravenda a carta de gràcia

Docència a càrrec de la Sra. Rosa Barceló Compte
Investigadora en el Departament de Dret Privat de la UB
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Sessió 23
Videoconferència
Dimarts, 28 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.

II.

Altres contractes amb finalitat transmissora: la permuta i la cessió de finca o
d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura. (una hora).
Docència a càrrec del Sr. Josep Maria Espinet Asensio.
Notes fiscals.

Docència a càrrec del Sr. Enric Montagut Costafreda
I Advocat especialista en Dret de Successions

Sessió 24
Videoconferència
Dimecres, 29 de setembre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.
II.
III.

Els contractes sobre activitat aliena: El mandat. La seva determinació sobre el
règim jurídic de la representació voluntària.
Els contractes sobre objecte aliè. L’atenció als arrendaments
Els contractes aleatoris: el violari i el contracte d’aliments.

Docència a càrrec del Sr. Iñaki Boisán Cañamero
Notari
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MÒDUL VIII
El dret de CONSUM i el Llibre sisè
Sessió 25
Videoconferència
Dilluns, 04 d’octubre de 2021
Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores
I.
II.
III.

La regulació actual del Dret contractual de consum a Catalunya
La incorporació de les normes relatives al contracte de consum al Llibre Sisè CCCat.
La protecció del consumidor: l’arbitratge de consum.

Docència a càrrec de la Sra. Mariló Gramunt Fombuena
Professora Titular de Dret Civil de la UB. Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de
Calalunya

Cloenda del curs
A càrrec de:
- l’Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell
Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i Degana de l’ICAB
- Sr. Ramon Pratdesaba Ricart
Director del curs

METODOLOGIA



Sessions per videoconferència: Dilluns,Dimarts i Dimecres. Dins del període que va
des del 28 de juny de 2021 fins al 04 d’octubre de 2021. En horari de 15:00 a les 17:00
hores.

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant el seguiment íntegra i raonat de les
ponències que portarà a terme l’equip docent, així com en la participació activa en les
activitats d’aprenentatge que es puguin desenvolupar durant la sessió en directe.
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• Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat de les sessions. Es
controlarà el seguiment, tant en directe, com en diferit.
• plataforma Moodle: On l’alumnat disposa del material del curs, així com per a la
resolució de dubtes conceptuals que puguin sorgir sobre el contingut del curs durant el
seu desenvolupament. Aquestes consulten es resoldran en diferit.

CERTIFICAT

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a l’alumnat que hagi:





Acreditat el seguiment íntegre del curs en format Videoconferència, preferiblement
en DIRECTE. És imprescindible connectar-se a la plataforma formativa del CICAC,
amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat prèviament. No
s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
Participat (en directe o en diferit) de les activitats pràctiques proposades per l’equip
docent.
Pagat íntegrament el cost del curs.

L’alumnat que no hagi complert amb els requisits anteriorment citats, se’ls lliurarà un
certificat d’inscripció al curs.

PREUS (altres persones NO col·legiades advocacia)

PREUS i DATES dels Itineraris:
- Preu curs COMPLERT (50 hores – 25 sessions)........................................................ 500 €
Del 28 de juny al 04 d’octubre de 2021 (de la sessió 1, a la sessió 25)
- “Llibre II. Dret de FAMÍLIA (10 hores – 5 sessions)...................................................180 €
Del 29 de juny al 7 de juliol de 2021 (sessions: 2, 3, 4, 5 i 6)
-“Llibre III. PERSONES JURÍDIQUES (4 hores – 2 sessions).............................................70€
Del 12 de juliol al 13 de juliol de 2021 (sessions: 7 i 8 )
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- “Llibre IV. Dret de SUCCESSIONS (14 hores – 7 sessions)..........................................250 €
Del 14 de juliol al 08 de setembre de 2021 (sessions: 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15)
- “Llibre V. Drets REALS (10 hores - 5 sessions)...........................................................180 €
Del 13 de setembre al 21 de setembre de 2021 (sessions: 16, 17, 18, 19 i 20)
- “Llibre VI. OBLIGACIONS I CONTRACTES (8 hores - 4 sessions)....................................150 €
Del 22 de setembre al 29 de setembre de 2021 (sessions: 21, 22, 23 i 24)
- Preu per 1 sessió (2 hores – 1 sessió).......................................................................40 €
Del 28 de juny al 04 d’octubre de 2021 (període per escollir la sessió – per unitat)

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la
inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció
formativa.
El número mínim d’inscripcions per a la realització d’aquest curs serà de 20.

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a través del web
www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des de la pestanya Formació  Accés
a la Plataforma Formativa.
Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per
accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les indicacions per
poder registrar-vos.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una transferència bancària al
número de compte d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de pagament per correu
electrònic a formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció.
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Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT)

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la documentació en
diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb les claus personals tantes vegades com
sigui convenient.

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE)

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir mitjançant la plataforma digital
ZOOM a través d’un link que rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de
programes o aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la
sala virtual, així com mantenir la càmera activada durant la sessió.
Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en directe amb el
professorat.
Manual d’instruccions per connectar-se en directe

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, que
regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que accedeixi en directe AUTORITZA de forma
expressa, informada, lliure i gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per
part del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres mitjans de
comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que aquestes dades són tractades pel
Consell amb la finalitat de retransmetre o publicar aquesta conferència, així com la meva
imatge en els seus propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge serà
accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es publiquin.
Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en qualsevol cas,
revocar aquest consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió,
limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes
peticions s’han de fer a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació
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davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, o posar-me en contacte
amb el delegat d'aquesta entitat en el correu cicac@cicac.cat.
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