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Jornada sobre les darreres novetats 

del TS i del TJUE en matèria de 

consum: clàusula de venciment 

anticipat, la seva implicació en els 

procediments d’execució 

hipotecària, IRPH i prescripció dels 

efectes econòmics en les 

reclamacions de despeses. 
 

 

PRESENTACIÓ 

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Sabadell, organitza el proper 17 d’octubre de 2019 a partir de les 18.30 

hores, la jornada sobre les darreres novetats del TS i del TJUE en matèria 

de consum: clàusula de venciment anticipat, la seva implicació en els 

procediments d’execució hipotecària, IRPH i prescripció dels efectes 

econòmics en les reclamacions de despeses.  

 

La sessió té com a objectiu analitzar la recent sentència de la Sala 1a del 

TS 463/2019, de 11 de setembre, sobre els efectes de la nul·litat de les 

clàusules de venciment anticipat, arran de la sentència del TJUE de 26 de 

març de 2019 i les Interlocutòries de 3 de juliol de 2019, amb un anàlisi 

concreta del que significa el sobreseïment del procediment. També es 

farà referència a les conclusions de l’advocat general Szpunar sobre l’IRPH 

i la darrera doctrina d’algunes sales de diferents audiències provincials 

respecte a la prescripció dels efectes restitutoris i les qüestions prejudicials 

plantejades al TJUE al respecte. 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir 

de la seva finalització en directe,  durant 3 mesos. 

 

http://www.cicac.cat/
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PROGRAMA 

 

 

I.- Darreres novetats del TS i del TJUE en matèria de consum: clàusula de 
venciment anticipat, la seva implicació en els procediments d’execució 
hipotecària, IRPH i prescripció dels efectes econòmics en les reclamacions de 
despeses. 

 

Dijous, 17 d’octubre de 2019 

Horari: A partir de les 18.30 hores 

 

Ponent, Sr. José Antonio López Ordóñez. Advocat col·legiat de l’ICA 

Sabadell, especialista en dret immobiliari 

 

 

DATA / HORARI 

 

 

 

Dijous, 17 d’octubre de 2019, a partir de les 18.30 hores 

 

 

 

 

LLOC 

 

 

Presencial al Saló d’Actes de  l’Il·lustre  Col·legi de l’Advocacia de 

Sabadell 

Carrer Lacy núm. 15 

08202 Sabadell   

T.- 937 265 355 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
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Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador 

 

 

 

PREUS 

 

 

 Presencial col·legiades i col·legiats ICA Sabadell.- Gratuït 

 Presencial col·legiades i col·legiats CICAC.- 10€  

 Vídeo streaming col·legiades i col·legiats CICAC.- 10€ 

 Altres professionals: 10€ 

 

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

Inscripcions i forma de pagament per assistir presencialment contactar 

directament amb el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell 

(formacio@icasbd.org). Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament 

limitat            

 

 

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: ES45 – 

3183 – 0803 – 1620 – 0118 - 7927 

 

http://www.cicac.cat/
mailto:formacio@icasbd.org
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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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. 

 

 

 

BUTLLETÍ DE FORMACIÓ 

 
 

Vols inscriure’t al Butlletí mensual de l’Àrea de Formació del Consell de 

l’Advocacia Catalana? 

Podràs rebre de forma mensual tota la informació de les sessions 

formatives realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí. 

Subscriu-te! 

http://www.cicac.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
http://www.cicac.cat/nou-butlleti-de-formacio/

