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CURS en línia sobre: 

 “LA LLEI DE LA SEGONA 

OPORTUNITAT EN EL TORN D’OFICI” 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs breu pretén oferir una formació tècnica, per a que aquelles 

advocades i aquells advocats que hagin d’oferir  un servei d’assistència 

jurídica gratuïta, en matèria de segona oportunitat, ho facin amb totes 

les garanties. 

 

És un curs molt útil per situar-se davant la normativa de la segona 

oportunitat en la Llei Concursal, així com per conèixer els diferents itineraris 

d’exoneració de persones deutores que busquin alliberar-se dels seus 

deutes. També es tractarà la temàtica de l’habitatge habitual i el crèdit 

públic. I per clausurar la formació, es portarà a terme una sessió pràctica 

per resoldre tots aquells dubtes de la pràctica del dia a dia. 

 

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores 

cadascuna. La darrera sessió estarà fonamentada en la pràctica 

professional.  

 

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la 

plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa. 
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• Martí Batllori:  

 

Llicenciat en dret (1996). Col·legiat als Il·lustres Col·legis de l’Advocacia 

de Barcelona, Girona i Madrid. Advocat especialitzat en dret mercantil i 

concursal.  

 

Membre de la Comissió de Normativa de el Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona-Consell de l’Advocacia Catalana. 

Professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona.  

Professor al Màster en Dret Concursal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona 2020-2021. 

 

Ha estat conferenciant i professor en múltiples sessions i cursos organitzats 

per col·legis de l’advocacia, d’economistes i altres institucions, en temes 

relacionats amb el dret concursal, segona oportunitat o el dret a 

l’habitatge. 

 

 

• Miquel Àngel Salazar: 

 

Economista, Advocat i auditor de comptes. Treballa com a consultor 

empresarial en àrees comptables, fiscals, laborals, mercantils i 

estratègiques des del 1.994, amb despatx professional propi.  

 

Actua com a pèrit comptable als jutjats des de l’any 2000, desenvolupant 

dictàmens pericials econòmics en valoracions empresarials i patrimonials. 

Soci d’auditoria des del 2001, duent a terme la planificació, el 

desenvolupament i el control d’execució del treball. 

 

 

 

CO-DIRECCIÓ 
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- Sr. Borja Pardo Ibáñez. Advocat Especialista en Dret Concursal   

 

- Sra. Elisa Escolà Besora. Advocada 

 

 

 

- Dijous, 03 de novembre de 2022: de les 16:00h a les 18:00h 

- Dimarts, 08 de novembre de 2022: de les 16:00h a les 18:00h 

- Dijous, 10 de novembre de 2022: de les 16:00h a les 18:00h 

- Dimarts, 15 de novembre de 2022: de les 16:00h a les 18:00h 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT 

 

 

DATES 
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Sessió núm. 1.  

Videoconferència / Vídeo streaming  

Dijous, 3 de novembre de 2022 

Horari de 16 a 18 hores  

 

 

Inauguració del Curs 

 

- Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer. President del Consell de 

l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICA-FIGUERES 

- Excm. Sr. Rogeli Montoliu President de la Comissió de Formació 

del CICAC i Degà de l’ICA-VIC 

- Directors del curs: 

• Sr. Martí Batllori 

• Sr. Miquel Àngel Salazar 

 

I. Ponència   

 

• La segona Oportunitat a la Reforma Concursal. Canvis Processals: 

professionals, competència i altres. Especificitats de PF empresària 

i PF no empresària. Limitacions al accés a la Segona Oportunitat. 

Interpretació i aproximació a la bona fe de la persona deutora. 

Transitorietat, gestió i interpretació 

 

Ponència a càrrec de la Sra. Elisa Escolà Besora 

Advocada 
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Sessió núm. 2. 

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimarts, 8 de novembre de 2022 

Horari de 16 a 18 hores 

 

 

 

• Diferents itineraris d'exoneració. Crèdits exonerables i crèdits no 

exonerables. Exoneració directe. Concurs sense masa. Plans de 

pagaments 

Ponència a càrrec del Sr. Borja Pardo Ibáñez 

Advocat Especialista en Dret Concursal   

 

 

 

Sessió núm. 3.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dijous, 10 de novembre de 2022 

Horari de 16 a 18 hores 

 

 

• Tractament de l’habitatge habitual i crèdit públic. Consideració de 

l’habitatge habitual. Relació amb la protecció de l’habitatge del 

emprenedor de responsabilitat limitada. Exoneració del Crèdit 

Públic: limitació 

 

Ponència a càrrec de la Sra. Elisa Escolà Besora 

Advocada 
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Sessió núm. 4.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimarts, 15 de novembre de 2022 

Horari de 16 a 18 hores  

 

• Cas pràctic complert amb diversos itineraris 

 

Ponència a càrrec del Sr. Borja Pardo Ibáñez 

Advocat Especialista en Dret Concursal   

 

 

DISTRIBUCIÓ HORES 

 

 

• Sessions teòriques (6 hores): Dins del període que va des del 2 de 

novembre fins al 10 de novembre de 2022. A partir de les 16 hores. 

 

• Sessions pràctiques (2 hores): Dimarts 15 de novembre de 2022 a 

partir de les 16 hores. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació 

de tots els seus continguts, està basada en el model de formació 

contínua, activa i en línia, on l’alumnat tindrà un paper fonamental en el 

seu propi procés d’aprenentatge, mitjançant la realització de diferents 

activitats per promoure la participació i la implicació, planificades en 

aquest programa formatiu.  
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Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el 

vostre nom i cognom sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el 

transcurs de la sessió virtual.  

Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència 

en DIRECTE per poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la 

resta de companyes i companys. 

L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell 

de l’Advocacia Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les 

sessions gravades (teoria i pràctica), juntament amb els materials. 

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING 

(seguiment del curs en diferit) és imprescindible fer-ho amb les claus 

d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés 

 

 

 

CERTIFICAT 

 

 

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit, sota 

demanda per correu a formacio@cicac.cat  pel Consell de l’Advocacia 

Catalana a l’alumnat que aconsegueixi superar el curs de manera 

satisfactòria, superant les següents activitats: 

 

• Acreditació del seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: 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. 

• Participació activa en les activitats pràctiques que l’equip ponent 

proposi 

 

Així com que hagin pagat íntegrament el preu total del curs. 

 

mailto:formacio@cicac.cat
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L’alumnat que segueixi les sessions per videoconferència, però no realitzi 

les activitats pràctiques proposades per l’equip docent, se’ls lliurarà un 

certificat d’inscripció. 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 

• 95 € 

 

Preus per a altres professionals: 

• 150 € 

 

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.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de: 

 

a) Pagament mitjançant TPV directament mitjançant la nostra 

Plataforma Formativa 

b) Realitzar una transferència bancària al número de compte 

d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Un cop realitzat el pagament per 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. 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (EMISSIONS EN 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 (EMISSIONS EN DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà 

d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un 

codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha 

descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar 

assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no és obligatori, però si 

recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i 

resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.  

 

 

 

mailto:formacio@cicac.cat


 
Actualitzat 14/10/2022 

 

 

 

10 

 

 

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 

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.  

 

 

 

 

mailto:cicac@cicac.cat

