
 

 
 
 

IV Jornades 
  
 

 

DRET DE FAMÍLIA  I SUCCESSIONS 
 
 
 

 
 

 
OBERTURA 

 

Sr. Joan Ràfols Esteve 
President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona 

 
 

PONENTS 
 

Sr. Joaquín Bayo Delgado 
Advocat. Ex-Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona 

 
   

Sr. Alejandro Ebrat Picart 
Advocat. President de la Secció de Dret Fiscal  
de l'Il· lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 

 
 

Sr. Jesús J. Fuentes Martínez 
Notari de Barcelona 

 
 

     Sr. Francisco Javier Pereda Gámez 
President de la Secció 18 de l'Audiència Provincial de Barcelona 

 
 
 
 
 
     
    Amb la col·laboració de: 

 
 

 
 
 

 

 
BARCELONA, 15 DE FEBRER DE 2018 CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA 
 

 



 
 

PROGRAMA 
 

Matí 
 
09:30 h.  Recepció d’assistents. 
 
09:45 h. OBERTURA 
 

 Sr. Joan Ràfols Esteve 
 
10:00h.  ASPECTES FISCALS DEL DRET DE FAMÍLIA I 

SUCCESSORI 
 

- Fiscalitat de les famílies. La unitat familiar. Reduccions 
per descendents. Tributació de la pensió compensatòria i 
de la prestació econòmica per raó del treball. 

- El pacte successori com a instrument per a la successió 
d'empresa. Publicitat registral. Fiscalitat del pacte 
successori. 

- Fiscalitat en la successió de l'empresa individual i 
participacions en empreses. 

 

Sr. Alejandro Ebrat Picart 
 

COL·LOQUI 
 

11:30 h.  Pausa-cafè (Hotel H10 Montcada) 
 
12:00 h.  RECURS DE CASSACIÓ I D'INFRACCIÓ PROCESSAL  

EN DRET DE FAMÍLIA 
 

- Aspectes a tenir en compte en la primera i segona 
instàncies per accedir a la cassació. 

- Anàlisi de la Llei 4/2012, de 5 de març, de cassació 
catalana i de la cassació i rec.infracció LEC. 

- Criteris del TS de 27.1.2017 i del TSJC de 22.3.2012  i 
4.7.2013. 

- Criteris actuals del TS i del TSJC a través de l'anàlisi de la 
jurisprudència recent. 

 

 

Sr. Joaquín Bayo Delgado 
 

COL·LOQUI 
 

Tarda 
 
16:15 h. ASPECTES PRÀCTICS EN DRET DE FAMÍLIA 
 

- Proposició i admissió de prova en matèria de guarda. La 
seva valoració. Especial referència a la prova pericial, al 
SATAV i a informes privats. 

- Proposició i pràctica de prova en segona instància. 
Paràmetres d'admissió. 

- El procés d'execució i els seus motius d'oposició. 
- Valoració de la modificació de circumstàncies en matèria 

de modificació d'efectes. 
- Anàlisi de la jurisprudència més actualitzada. 
  
Sr. Francisco Javier Pereda Gámez 

 

COL·LOQUI 
 
17:45 h.  Descans 

 
18:00 h.  MODIFICACIONS RECENTS DEL CODI CIVIL DE 

CATALUNYA 
 

- Anàlisi de la Llei 3/2017, de 15 febrer, del Llibre Sisè del 
Codi Civil de Catalunya, de entrada en vigor l'1 de gener 
2018. 

- Modificacions en matèria d'incapacitats, separació legal, 
emancipació i curatela.  

- Any de viduïtat. Comparativa de la successió dels cònjuges 
abans i després de la Llei. 

- Anàlisi de les mesures definitives annexes a la ruptura 
matrimonial. La modificació de mesures. Art. 233-7 actual. 

- Especial referència a la Llei de Jurisdicció Voluntària. 
- Prestació compensatòria i els pactes de renúncia. 

 

Sr. Jesús J. Fuentes Martínez 
 

COL·LOQUI 
 
19,30 h.  FINALITZACIÓ DE LA JORNADA. 

LLIURAMENT DE  DIPLOMES
 

Data i lloc de Dia 15 de febrer de 2018, dijous. 
    celebració :  Cambra de la Propietat Urbana. Via Laietana, 22  BARCELONA 
                                                         

  Notes :   - Les quotes s’han de pagar anticipadament . 
- El termini d’inscripció finalitza el dia 12 de febrer . 
- Als assistents se'ls lliurarà Documentació i Diploma d’assistència . 
- Places limitades En cas de no arribar a un nombre mínim d'assistents la jornada podrà ser cancel·lat. 

 
 

Informació e inscripcions:  
Avda. Pau Casals 4 1º 1ª 08021 Barcelona  
Tel.: 93 217 51 12 · Fax: 93 217 56 05 · a/e: enfoque@enfoquexxi.com  
Http:www.enfoquexxi.com  
 
 

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ. “DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIO NS”, BARCELONA, 15/02/2018 
 

Sr./Sra. .................................................................................................. Professió ........................................................  
Facturar a  ............................................................................................. CIF/NIF...........................................................  
Domicili .........................................................................................  ............................. CP ...........................................  
Ciutat ....................................... Tel ................................. Fax ........  .................... a/e .....................................................  
 
 

Preu d’inscripció: 150 €  -.Inscripció formalitzada abans del 28 de gener 135 €  
 
Forma de pagament:  Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència a CaixaBank, núm. de compte. 

ES80 2100 3060 57 2202142305 indicant-hi el nom de la persona que assistirà al seminari. 
 

Remeteu a  ENFOQUE XXI, aquesta butlleta per email o fax: 93 217 56 05, emplenat en MAJÚSCULES , juntament amb el 
justificant de pagament , dins del termini d'inscripció que finalitza el dia 12 de febrer de 2018. 

 
Les dades que es facin constar en aquesta butlleta es tractaran confidencialment i s'incorporaran en un fitxer propietat d’ENFOQUE XXI, amb la finalitat d’informar-vos de les nostres activitats 
per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic. Podeu exercir el vostre dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en els termes establerts en la Llei 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal, dirigint-vos a l’adreça d’ENFOQUE XXI abans indicada. Si no voleu rebre cap tipus de comunicació nostra, marqueu el requadre següent.  
 


