XVI JORNADES DE DRET DE FAMÍLIA
DE BARCELONA
PROBLEMÀTICA ACTUAL EN ELS PROCESSOS DE FAMÍLIA
ESPECIAL ATENCIÓ A LA PROVA

Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2018
AUDITORI DE LA FACULTAT DE DRET
DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 i, actualment, té més
de tres-cents socis. Entre altres, són finalitats estatutàries de la SCAF, fomentar l’estudi i difondre el
coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de dret de família en el sentit més
ampli de l’expressió, incloent-hi el dret successori, fiscal, penal i tot aquell que tingui incidència en la
família o altres formes de convivència o relacions i expressament les matèries regulades pel dret català,
millorar la formació dels advocats i promoure reformes legislatives.
La Asociación de Probática y Derecho Probatorio és el fruit de l'interès d'un grup juristes per atendre,
des de diverses perspectives, a una institució jurídica, de seu bastant marginada fins fa poc temps, com
és la prova, entesa des de la seva més àmplia concepció. Les finalitats de l'Associació són, entre altres,
fomentar el progrés científic i acadèmic en tots els ordres, desenvolupar totes les activitats que
contribueixin a millorar i avançar en la probàtica i el dret probatori, establir grups de treball per a la
investigació i fomentar la col·laboració entre entitats públiques i privades.
Els objectius de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez són la promoció, el foment de
l'estudi, la investigació i la docència del dret processal, d'acord amb les instruccions del seu fundador.
Les activitats que la fundació porta a terme, entre altres, són la concessió de beques i ajuts de recerca,
tant per a la preparació de tesis doctorals com per a l'accés a les diverses categories del professorat,
atorgar subvencions per a la realització d'estudis monogràfics especialitzats, finançar publicacions de
monografies i revistes i encarregar la realització d'estudis sociològics i estadístics encaminats a la
millora de les lleis processals i orgàniques, subvencionant la realització de projectes legislatius.
Comú a les tres entitats, hi ha la organització de conferències, cursos, seminaris, jornades i
congressos. Per aquest motiu la SCAF, la Asociación de Probática y Derecho Probatorio i la
Fundació Privada Manuel Serra Domínguez han unit esforços per coorganitzar les XVI Jornades de
Dret de Família de Barcelona; que hem intitulat “Problemàtica actual en els processos de família.
Especial atenció a la prova”.
A l’inici de les Jornades s’entregarà el llibre amb totes les ponències.
El divendres al migdia dinarem a la Facultat. El dinar és opcional. Cal inscripció prèvia amb la butlleta
d’inscripció.

PROGRAMA DE LES XVI JORNADES DE DRET DE FAMÍLIA
Dijous 22 de novembre
15:00 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

15:30 h.

Inauguració per part de l’Hble. Sra. Ester Capella i Farré, Consellera de Justícia
de la Generalitat de Catalunya
Paraules de benvinguda de la Sra. Anna Maria Caballé Martorell, Degana de la
Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra
Intervenció del Sr. Vicente Pérez Daudi, President de la Fundación Manuel Serra
Domínguez; del Sr. Joan Picó Junoy, President de l’Associació de Probàtica i dret
probatori i de la Sra. Mercè Mira Cortadellas, Presidenta de la Societat Catalana
d’Advocats de Família

Factors de decisió en el procés
16:00 h.

El interés del menor en los procedimientos de familia
Excma. Sra. Mª DE LOS ÁNGELES PARRA LUCÁN. Magistrada-Jutge de la Sala
Civil del Tribunal Suprem

17:00 h.

Pausa cafè

17:30 h.

Otorgamiento de la guarda del menor y elección del sistema de parentalidad en
caso de ruptura familiar

.

Il·lm. Sr. JOSÉ LUIS SEOANE SPIELGEBERG. President de l’Audiència Provincial
de A Coruña
Col·loqui

18:15 h.

Factores de atribución del uso de la vivienda: el interés más necesitado de
protección
Il·lm. Sr. MANUEL HORACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. Magistrat-Jutge de la Secció 1a
de l’Audiència Provincial de Tarragona
Col·loqui

Factors de ponderació de la decisió judicial
19:00 h.

Quantificació de les prestacions econòmiques (aliments i prestació-pensió
compensatòria)
Il·lma. Sra. Ma. DOLORS VIÑAS MAESTRE. Magistrada de la Secció 18a de
l’Audiencia Provincial de Barcelona
Col·loqui

Divendres 23 de novembre
La prova en els processos de família
09:00 h.

Problemática de las pruebas personales: interrogatorio de las partes y testigos
Il·lm. Sr. JULIO PICATOSTE BOBILLO. Magistrat-Jutge de l’Audiència Provincial de
Pontevedra

09:30 h.

Valor probatorio de los mensajes y comunicaciones electrónicas en los
procesos de familia
Sr. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ. Professor titular de Dret Processal de la
Universidad Pública Navarra
Col·loqui

10:15 h.

El dictamen pericial des de la perspectiva judicial i psicològica. Especial atenció
al dictamen de l'equip d'especialistes (EATAF)
Il·lm. Sr. XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat-Jutge del Jutjat de Familia núm. 14 de
Barcelona
Sra. MERCÈ CARTIÉ JULIÀ, Psicòloga. Coordinadora de l’Equip d’Assessorament
Tècnic en l’Àmbit de Família (EATAF)

11:30 h.

Pausa cafè

12:00 h.

El dret d'audiència (o exploració) del menor i les bones pràctiques judicials
Il·lm. Sr. XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat-Jutge del Jutjat de Família núm. 14 de
Barcelona

12:30 h.

El informe de los detectives privados y su problemática probatoria
Sr. ENRIQUE DE MADRID DÁVILA, Detectiu privat

13:00 h.

L'obtenció i pràctica de mitjans de prova en països estrangers
Dr. JOAN PICÓ I JUNOY, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu
Fabra
Col·loqui

14:00 h.

Dinar optatiu a la Facultat de Dret de la UPF

Praxis del procés de família
16:00 h.

Els ADR en els processos de família:
La mediación en los procesos de familia
Il·lma. Sra. RAQUEL ALAUSTREY GRACIA, Magistrada-Jutge de la Secció 12a de
l’Audiència Provincial de Barcelona
El futur de l’arbitratge en els processos de família
Sr. FREDERIC MUNNÉ CATARINA, Advocat
Col·loqui

17:15 h.

Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia. Tres años de
vigencia. Perspectiva judicial y notarial
Il·lm. Sr. ANTONIO JAVIER PÉREZ MARTÍN, Magistrat-Jutge del Jutjat de Primera
Instància núm. 7 de Córdoba
Sra. EVA MARIA CORBAL SAN ADRIÁN, Notària de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya
amb residència a Terrassa
Col·loqui

18:30 h.

Especialitats processals del dret de família a Catalunya. Doctrina del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
Il·lma. Sra. MARIA EUGENIA ALEGRET BURGUÉS, Magistrada-Jutge del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
Col·loqui

19:30 h.

Cloenda amb les intervencions de la Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana
dels Jutjats de Barcelona i de la Sra. Ma. Eugènia Gay Rosell, Degana de l’I·llustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

