V Jornades

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS
OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

PONENTS
Sr. Joan Manel Abril Campoy
Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en excedència.
Catedràtic de Dret Civil
Sr. Alejandro Ebrat Picart
Advocat. President de la Secció de Dret Fiscal
de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Sr. Josep Llobet Aguado
Magistrat del Jutjat de Primera Instància nº 7 de Barcelona.
Professor Col·laborador UDIMA-CEF
Sr. Francisco Javier Pereda Gámez
President de la Secció 18 de l'Audiència Provincial de Barcelona

Amb la col·laboració de:

BARCELONA, 31 DE GENER DE 2019

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA

PROGRAMA
Matí

Tarda

09:30 h. Recepció d’assistents

16:15 h. LA LEGÍTIMA ALS TRIBUNALS

09:45 h. OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
10:00h. ALGUNES REFLEXIONS SOBRE LA TRANSMISSIÓ
DE BÉNS "INTER VIVOS" I "MORTIS CAUSA”
- Breu referència a la liquidació de la societat a guanys.
- L'acció de divisió de cosa comuna. El seu exercici en
procés de dret matrimonial o de família i en judici
declaratiu.
- Breu referència a la liquidació de l'herència.
- Doctrina recent del Tribunal Suprem i del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre Dret de
successions.

COL·LOQUI
11:30 h. Pausa-cafè (Hotel H10 Montcada)
12:00 h. ASPECTES ECONÒMICS DE LA RUPTURA
FAMILIAR
- Reclamacions econòmiques per la ruptura: la
compensació econòmica, la prestació compensatòria i
els aliments de menors i majors d'edat. La seva
quantificació.
- Anàlisi de l'última jurisprudència del TS i TSJC.

COL·LOQUI

Data i lloc de
celebració:
Notes:

Sr. Josep Llobet Aguado
COL·LOQUI
17:45 h. Descans
18:00 h. ASPECTES FISCALS EN LA RUPTURA I EN
SUCCESSIONS

Sr. Francisco Javier Pereda Gámez

Sr. Joan Manel Abril Campoy

- La legítima, el seu còmput i la seva exigibilitat.
- Privació del dret a percebre la legítima. Posició del
legitimari i possibles accions judicials.
- Desheretament per falta de relació familiar. La seva
impugnació.
- Drets del legitimari i el seu exercici per la via
contenciosa.
- Anàlisi de l'última jurisprudència en matèria de
legitima.

- Anàlisis de la fiscalitat actual en la ruptura matrimonial.
- Tributació de les diferents mesures econòmiques
annexes a la ruptura: aliments, prestació compensatòria,
indemnització pel treball, liquidació del règim conjugal,
cessió de la titularitat d'un immoble i liquidació del
condomini.
- Anàlisi de l'actualitat successòria. Especial referència a
la successió de l'empresa familiar i als pactes
successoris.
Sr. Alejandro Ebrat Picart
COL·LOQUI
19:30 h. FINALITZACIÓ DEL SEMINARI.
LLIURAMENT DE DIPLOMES.

Dia 31 de gener de 2019, dijous.
Cambra de la Propietat Urbana. Via Laietana, 22 BARCELONA
- Les quotes s’han de pagar anticipadament.
- El termini d’inscripció finalitza el dia 28 de gener.
- Als assistents se'ls lliurarà Documentaciói Diploma d’assistència.
- Places limitades En cas de no arribar a un nombre mínim d'assistents al seminari podrà ser cancel·lat.

Informació e inscripcions:
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”, BARCELONA, 31 DE GENER DE 2019
Sr./Sra. ..................................................................................... Professió ................................................
Facturar a ................................................................................ CIF/NIF...................................................
Domicili .............................................................................. .......................... CP .....................................
Ciutat ................................. Tel ............................. Fax ...... .................. e-mail ..........................................

Preu d’inscripció: ..150 €
Forma de pagament:
Remeteu a

-.Inscripció formalitzada abans del 18 de gen.. 135 €

Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència a CaixaBank, núm. de compte.
ES80 2100 3060572202142305 indicant-hi el nom de la persona que assistirà al seminari.

ENFOQUE XXI, aquesta butlleta per e-mail o fax: 93 217 56 05, emplenat en MAJÚSCULES, juntament
amb el justificant de pagament, dins del termini d'inscripció que finalitza el dia 28 de gener de 2019.

Responsable: ENFOQUE XXI FORMACION JURÍDICA, S.C.P., CIF: J-66246323, Av. Pau Casals, 4 1º 1ª, 08021 Barcelona. Telf: 93 217 51 12 c/e: enfoque@enfoquexxi.com. De
conformitat amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril del 2016 (RGPD), li informem que: “Tractem la informació
que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i enviar-li publicitat per correu postal o electrònic. Les dades proporcionades es
conservaran mentre es mantingui la relació comercial. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació
sobre si en ENFOQUE XXI, estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

