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CURS en línia sobre:
“PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT en els
àmbits CIVIL, PENAL, LABORAL,
FISCAL, ADMINISTRATIU i
DEONTOLÒGIC”
PRESENTACIÓ

Aquest curs que s’ha enfocat des d'una òptica essencialment pràctica,
té com objectiu que totes les persones assistents adquireixin els
coneixements necessaris per diferenciar els diversos terminis de
prescripció i caducitat en les accions civils , penals , laborals, fiscals,
administratives, i deontològiques, així com les formes i efectes de la seva
interrupció i / o suspensió.
El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores
cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.
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.
A excepció de la darrera sessió PRÀCTICA del curs, la número 4, que
s’oferirà en format SEMI PRESENCIAL, de les 18:30h a les 20:30h, des de la
seu d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana (Carrer Roger de Llúria
núm. 113, 2a planta de Barcelona).

1

Actualitzat
24/11/2022

DIRECCIÓ

Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga
-

Advocat amb despatx propi des de l’any 1990.
Mediador familiar i advocat habilitat davant els Tribunals
Eclesiàstics.
Professor titular de Dret Civil , Mercantil , Laboral i Fiscal en diferents
màsters universitaris.
Professor titular de deontologia i organització col·legial en diferents
màsters d’accés a la professió d’advocat.
President del G.A.J. de l´ICAMAT de 1995 a 2005.
Director de Formació de l´ICAMAT de 1997 a 2007 i de 2020 a
l’actualitat.
Degà de l´ICAMAT de 2012 a 2020.
President de la Comissió de Deontologia del CICAC de 2012 a 2017
i 2019 i membre Comissió Deontològica CGAE de 2012 a 2020.
President del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA 2018.
Vicesecretari Serveis Jurídics del CGAE de 2017 a 2020.

EQUIP DOCENT

-

Sr. Jorge Navarro Massip. Advocat en exercici des de l'any 1992,
amb Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat de
Barcelona (UB). Actualment és soci del despatx “Molins”. Compagina
l’exercici de la professió amb la docència sent professor de litigació
penal del Màster Universitari en Advocacia de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), professor del Màster en Advocacia Penal de l'ICAB i del
Postgrau en Compliance i Ciberseguretat de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC). També és autor de diversos articles,
publicacions i tres llibres.
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-

Sra. Rosa Milán Hernández. Especialista en dret laboral i processal.
Des de l'any 2010 exerceix com a Jutgessa als Jutjats Socials de
Barcelona i de Granollers. Professora Dret Processal Laboral en
diferents Màsters. Col·labora com a conferenciant en diverses
ponències relacionades amb la seva especialitat: estratègies
d'acomiadament i intervenció dels lletrats als judicis laborals i civils

-

Sr. Joaquim Botanch Albó. Advocat especialitzat en litigació
tributària. Associat Sènior de despatx “Roca Junyent”. Experiència en
l’àmbit de litigació tributària defensant els interessos dels contribuents
(empreses i persones físiques), en els conflictes amb l’administració
tributària en tot tipus d’impostos, de procediments, tant tributaris
(inspeccions, expedients de derivació de responsabilitat, expedients
de delictes contra la Hisenda Pública), com en via de recursos,
incloent-hi la impugnació d'entrades i registres a domicili efectuats
per l'Administració tributària.

-

Sr. Marc Vilar Cuesta. Advocat. Ex-President de la Secció de Dº
Administratiu de l'ICAB. Professor universitari de litigació administrativa.

-

Sra. Chantal Moll de Alba Lacuve. Professora de Dret Civil a la
Universitat de Barcelona des del 1995. Compagina l'exercici de la
docència universitària amb la formació, impartint classes de dret
processal civil a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Barcelona (EPJ). Autora de múltiples publicacions

-

Sr. Albert Conesa i Bausà. Advocat. Advocat especialitzat en Dret
Laboral i Dret Públic. Combina l’exercici de la professió amb la
formació, impartint classes de Dret Administratiu.
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DATES

-

Dimarts, 29 de novembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h
Dijous, 01 de desembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h
Dimarts, 13 de desembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h
Dijous, 15 de desembre de 2022: de les 18:30h a les 20:30h (sessió semi
presencial: Consell de l’Advocacia Catalana)

PROGRAMA FORMATIU

Sessió núm. 1.
Videoconferència / Vídeo streaming
Dimarts, 29 de novembre de 2022
Horari de 18 a 20 hores
I.

Inauguració del Curs
-

II.

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
Excm. Sr. Julio J. Naveira: Director del curs
Ponència

Temari:
•

Introducció - Terminis de prescripció i caducitat , així com la seva
interrupció i / o suspensió.
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- Àmbit CIVIL
✓ Terminis de prescripció de les accions derivades de responsabilitat
extracontractual, diferenciant el codi civil català, amb el codi civil.
✓ Terminis de prescripció de les accions derivades de responsabilitat
contractual, diferenciant el codi civil català, amb el codi civil, així com els
continguts en lleis especials, en particular:
o Llei contracte d'assegurança
o Llei orgànica de l'edificació

Ponència a càrrec de la Sra. Chantal Moll de Alba
Professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona
Ponència a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira
President emèrit del Consell Advocacia Catalana

Sessió núm. 2.
Videoconferència / Vídeo streaming
Dijous, 01 de desembre de 2022
Horari de 18 a 20 hores
Temari:
-

Àmbit PENAL

✓ Diferències entre terminis de prescripció dels delictes i de les

penes, amb especial menció als delictes continuats.
Ponència a càrrec del Sr. Jorge Navarro
Advocat

-

Àmbit LABORAL

Ponència a càrrec de la Sra. Rosa Milán
Magistrada del jutjat de lo social número 12 de Barcelona
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Moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira
President emèrit del Consell Advocacia Catalana

Sessió núm. 3.
Videoconferència / Vídeo streaming
Dimarts, 13 de desembre de 2022
Horari de 18 a 20 hores
•

Temari:

-

Àmbit ADMINISTRATIU

Ponència a càrrec del Sr. Marc Vilar Cuesta. Advocat.
-

Àmbit FISCAL

Ponència a càrrec del Sr. Joaquim Botanch. Advocat.
-

Àmbit DEONTOLÒGIC

Ponència a càrrec del Sr. Albert Conesa i Bausà. Advocat.
✓ En tots dos àmbits s’analitzaran tant els terminis d'accions

extrajudicials com judicials, amb una referència especial al silenci
administratiu, així com a les actuacions inspectores per part de la
seguretat social i hisenda.
Moderació a càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira
President emèrit del Consell Advocacia Catalana
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Sessió núm. 4.
SEMI PRESENCIAL (presencial i videoconferència)
Consell de l’Advocacia Catalana (Roger de Llúria 113, 2a planta)

Dijous, 15 de desembre de 2022
Horari de 18:30 a 20:30 hores

•

PRÀCTICA: Tot el que vulguis saber sobre la prescripció i la
caducitat

En format debat es donarà resposta a totes les preguntes que hagin
formulat l’alumat del curs durant les 3 sessions formatives anteriors.
Ponència a càrrec de:
-

Sr. Joaquim Botanch (Fiscal)

-

Sra. Chantal Moll de Alba (Civil)

-

Sr. Albert Conesa (Administratiu i Deontològic)

-

Sr. Jorge Navarro (Penal)

-

Sra. Rosa Milán (Laboral)

-

Excm. Sr. Julio J. Naveira (Civil)

METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge, està
basada en el model de formació pràctic. En la darrera sessió l’alumnat
tindrà un paper fonamental en el seu propi procés d’aprenentatge,
mitjançant la seva participació i implicació en el debat final.
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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, 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 la darrera sessió del curs.
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Així com que hagin pagat íntegrament el preu total del curs.

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.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de:
a) Pagament mitjançant TPV directament mitjançant la nostra
Plataforma Formativa
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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.
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/

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 s’ha d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.
La càmera i micròfon en les sessions teòriques no és obligatòria, però si
recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i
resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.

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
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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.
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