IX TROBADA ANUAL DE SOCIS
DRET DE FAMÍLIA
SOPAR JURÍDIC A LLEIDA
Lleida, 23 i 24 de maig de 2019
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 i,
actualment, té més de tres-cents socis.
Entre d’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.
I amb aquestes finalitats, la SCAF organitza, cada any i a diferents indrets del país, diferents
jornades especialitzades en temes de dret de família, ha elaborat un cercador de
jurisprudència especialitzada en dret de família al servei dels seus socis i organitza aquesta
IX trobada de socis; que hem intitulat “DRET de Família. Sopar jurídic a Lleida”.
Durant el dijous a la tarda, parlarem sobre la divisió de la cosa comuna en els
procediments de família, i debatrem sobre l’extinció de l’ús de l’habitatge familiar.
Punt i apart mereix el sopar jurídic de la Trobada; que celebrarem al restaurant La Boscana
(1 estrella Michelin). Havent sopat hi haurà servei de bar i música.
El divendres al matí, parlarem del règim econòmic de les parelles estables i dels nous
reglaments europeus. Tot seguit, celebrarem l’Assemblea de la SCAF.
A la tarda, parlarem de la intervenció del Jutge al procediment de família i de l’anàlisi de
la capacitat econòmica en base als documents comptables i les declaracions fiscals i
escoltarem les sempre interessants comunicacions que, any rere any, alguns dels nostres
companys presenten.
I per al dissabte al matí, hem programat una visita guiada a la Seu Vella i el Castell del
Rei.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.
@TrobadaSCAF

PROGRAMA DE LA TROBADA
Dijous 23 de maig
15:00 h.

Recepció d’assistents a la Sala d’Actes de la UdL i entrega de material

15:30 h.

Paraules de benvinguda a càrrec del Sr. ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, Rector de
la UdL
Intervenció del Sr. IGNASI PUIG I VENTALLÓ, President del CICAC, i la Sra.
MERCÈ MIRA I CORTADELLAS, Presidenta de la SCAF
Inauguració per part de l’Hble. Sra. ESTER CAPELLA I FARRÉ, Consellera de
Justícia de la Generalitat de Catalunya

16:00 h.

Aspectes processals de la divisió de cosa comuna: Disposició Addicional tercera
CCCat (situació a tenor de la STSJ de Catalunya 97/2018)
Il·lm. Sr. PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Magistrat de la Secció 12a de l’Audiència Provincial de Barcelona
Exposició de la proposta de modificació legislativa de la SCAF sobre la divisió de cosa
comuna
Sr. JOAQUIM BETRIU MONCLÚS
Advocat. Vicepresident de la SCAF

17:00 h.

Taula de Magistrats sobre l’extinció de l’ús de l’habitatge familiar
Il·lms. Srs. PILAR AGUILAR VALLINO, MIGUEL ALVARO ARTOLA FERNÁNDEZ,
ALBERT GUILANYÀ FOIX, FERNANDO LACABA SÁNCHEZ i FRANCESC XAVIER
PEREDA GÁMEZ
Magistrats de les diferents Audiències Provincials de Catalunya i les Illes Balears

18:00 h

Pausa cafè

18:30 h.

“Debat a bat” sobre l’extinció de l’ús de l’habitatge familiar amb la participació
dels magistrats
El “Debat a bat” vol ser un espai de treball on s’analitza la pràctica professional
entorn d’un tema concret. En aquest espai es generarà un marc de discussió i
anàlisi fonamentat en l'experiència i els coneixements dels professionals a fi
d'arribar, si és possible, a conclusions o criteris que facilitin la intervenció
professional.
Per tal de que puguin ésser tractades durant el debat, les reflexions, comentaris,
propostes o experiències professionals sobre la concreta qüestió discutida
s’hauran de remetre per correu electrònic a la SCAF (comunicacions@scaf.cat)
abans del dia 10 de maig de 2019.
Sra. MARIA ANTÒNIA MATEU GELABERT
Advocada. Vocal de la Junta Directiva de la SCAF
Sr. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ
Advocat. Vocal de la Junta Directiva de la SCAF. Encarregat del cercador de
jurisprudència especialitzada en Dret de Família de la SCAF

20:30 h.

Sortida dels autobusos al restaurant. Lloc de sortida i tornada: Hotel Ciudad de
Lleida.

21:00 h.

Sopar jurídic a La Boscana (http://www.laboscana.net/ca/). Aforament limitat. Cal
inscripció prèvia. Hi haurà servei d’autobús d’anada i tornada a l’hotel de la
Trobada. Només es permet l’assistència d’un acompanyant per inscrit.

Divendres 24 de maig
10:00 h.

El règim econòmic de les parelles estables a Catalunya
Il·lma. Sra. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA
Magistrada de la Secció 2a de l’Audiència Provincial de Lleida
Col·loqui

11:00 h.

Pausa cafè

11:30 h.

Els nous reglaments europeus sobre Dret de Família. Aplicació pràctica
Sr. JOAQUIM BAYO DELGADO
Advocat i Ex-Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona
Col·loqui

12:30 h.

ASSEMBLEA DE LA SCAF

14:00 h.

Dinar

16:00 h.

La intervenció del Jutge en el procediment de família
Il·lm. Sr. XAVIER ABEL LLUCH
Magistrat-Jutge del Jutjat de Família núm. 14 de Barcelona
Col·loqui

17:00 h.

Anàlisi de la capacitat econòmica en base als documents comptables i les
declaracions fiscals
Sr. ALEJANDRO EBRAT PICART
Advocat
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

Exposició de les comunicacions
La presentació de comunicacions és lliure. Les comunicacions s’hauran de
remetre per correu electrònic a la SCAF (comunicacions@scaf.cat) abans del dia 3
de maig de 2019. Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure
a la Trobada.
L’extensió de la comunicació serà de 5 a 15 fulls DIN A4.
Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament a un tema pràctic
relacionat amb el dret de família (en el sentit més ampli de l’expressió, incloent-hi
el dret successori, fiscal, penal, processal i tot aquell que tingui incidència en la
família o altres formes de convivència o relacions i expressament les matèries
regulades pel dret català).
Cada un dels autors de les comunicacions seleccionades per la Junta Directiva de
la SCAF, que seran lliurades a tots els assistents, disposarà d’un màxim de 10
minuts per a exposar la seva comunicació.

19:00 h.

Cloenda

Dissabte 25 de maig
10:00 h.

Vista guiada a la Seu Vella i el Castell del Rei.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

LLOC DE LA TROBADA
La Trobada es durà a terme a la SALA D’ACTES DE L’EDIFICI DEL RECTORAT DE LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA (Plaça de Víctor Siurana, 1 – 25003 Lleida)
Atès que les habitacions a l’HOTEL CIUDAD DE LLEIDA **** s’han esgotat, s’ha
arribat a un acord amb l’HOTEL NH PIRINEOS **** i també amb l’HOTEL REAL
LLEIDA *** ; que ens han pre-reservat unes quantes habitacions als preus que us
detallem a continuació:
Hotel NH Pirineos **** - Passeig de Ronda, 63. 25006 Lleida
Telèfon 973 273 199

- habitació doble ús individual: 84,60 €
- habitació doble: 91,60 €
Aquest preu inclou esmorzar. NO inclou el 10 % d’IVA
Taxa turística no inclosa

Per a poder garantir disponibilitat a aquest preu s'ha de fer la reserva com a molt tard el 10
de maig.
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’hotel
Indiqueu que sereu assistents al Congrés de Dret de Família a fi que us puguin aplicar
el preu acordat

Hotel Real Lleida *** - Av. Blondel, 22. 25002 Lleida
Telèfon 973 23 94 05
info@hotelreallleida.com

- habitació doble ús individual: 69 €
- habitació doble: 79 €
(Si us interessa una habitació superior amb vistes al riu Segre hi ha un suplement de 10€)
Aquest preu inclou esmorzar i el 10 % d’IVA
Taxa turística no inclosa

Per a poder garantir disponibilitat a aquest preu s'ha de fer la reserva com a molt tard el 10
de maig.
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’hotel
Indiqueu que sereu assistents a la Trobada de la SCAF a fi que us puguin aplicar el
preu acordat
Per reservar l’habitació envieu un correu a info@hotelreallleida.com especificant quin
tipus d’habitació us farà falta

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ IX TROBADA ANUAL DE SOCIS DE LA SCAF
Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: http://trobada.scaf.cat

Dades personals:
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Dades Factura:
Les mateixes ...............................................
Nom i cognoms / Raó social ....................................................................................................
NIF ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................

Preu de la inscripció a la Trobada:
General ………………..…….....................…

150 €

Membres de la SCAF ..............................…

100 €

Membres de la AEAFA i l’ACEDS ...........…

100 €

Estudiants de la UdL ..................................

50 € (cal acreditar la condició d’estudiant)

Sopar jurídic ….........................................…

95 € (inclou trasllats i una consumició)

Acompanyant al sopar jurídic …..............…

95 € (inclou trasllats i una consumició)

Visita guiada ...............................................

activitat gratuïta

Forma de pagament: Ingrés o transferència en favor de la Societat Catalana d’Advocats
de Família al compte corrent núm. ES35 0049 5707 7123 1607 6933 del Banco Santander
fent constar el nom de la persona que assistirà a la Trobada.
Formalització de la inscripció: Un cop fet el pagament, cal que envieu aquesta butlleta
d’inscripció, degudament emplenada en majúscules i juntament amb el justificant
d’ingrés bancari, al fax núm. 93 299 65 92 o al correu inscripcions@scaf.cat.
PLACES LIMITADES. El termini d’inscripció finalitza el 17 de maig.
Marqueu la casella si desitgeu rebre informació sobre els propers esdeveniments organitzats per l’SCAF
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, l’informem que
les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer denominat “ADMINISTRACIÓ”, titularitat de la Societat Catalana
d’Advocats de Família (SCAF).
El destinatari de les seves dades personals és la societat (SCAF) i aquestes dades no es cediran a tercers.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant el responsable del fitxer: Societat Catalana
d’Advocats de Família a l’adreça de Barcelona, C/ Roger de Llúria, núm. 77-79, 2n 1a (08009).

