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Curs pràctic sobre “Processos 

judicials en Unions i Ruptures 

familiars d’àmbit internacional” 
  

PRESENTACIÓ 

 

 

Aquest curs és imminentment pràctic i està adreçat a advocades i 

advocats especialistes en matèria de FAMÍLIA, que volen assessorar a 

particulars estrangers que resideixen a Catalunya, o particulars amb 

nacionalitat espanyola que resideixen en altres països, en aquelles 

situacions en què intervenen persones o elements internacionals, amb la 

finalitat d’oferir solucions i dissenyar les estratègies més efectives. 

El dret privat internacional en matèria de família és una realitat  que 

tenim incorporada en les nostres vides, en la qual ens trobem immersos:  

la globalització i la multiculturalitat. 

Aquesta realitat té repercussions en els procediments judicials, els quals 

comporten tota una sèrie de relacions jurídiques complexes, ja que 

despleguen els seus efectes en diversos països d’àmbit europeu i 

internacional.  

En aquest context s’exigeix als i les professionals del Dret de Família un 

coneixement actual, complet i rigorós de la normativa jurídica vigent 

aplicable. És per aquest motiu que cal formar-se contínuament en 

aquesta disciplina, per, així, poder exercir i assessorar amb totes les 

garanties a la nostra clientela i tenir més opcions d'èxit en els assumptes 

en què s’hagi d'intervenir com a jurista.  

La perfecta combinació de la teoria i la pràctica de la mà dels 

professionals en matèria de família més prestigiosos, us faran conèixer i 

dominar tots els secrets processals i tècnics, així com les darreres 

tendències jurisprudencials, alhora de perfeccionar totes aquelles eines 

imprescindibles per a un correcte exercici professional des del principi fins 

al final dels procediments més freqüents. 
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Es tractaran qüestions com el Matrimoni, les parelles de fet, l’Exequàtur, el 

Reconeixement de sentències de divorcis pronunciats a l’estranger, els 

Divorcis Internacionals, la separació judicial internacional i nul·litat 

matrimonial internacional, la Reclamació transfronterera de pensions 

d'aliments, el Dret transfronterer de visites, la Sostracció internacional de 

menors, la Cooperació internacional en matèria de restitució de menors, 

l’Execució de les resolucions que acorden la restitució d'un menor, les 

Notificacions transfrontereres, comissions rogatòries, i la pràctica de prova 

transfronterera, etc... 

El curs té una durada total de 10 hores, distribuïdes en 8 hores teòriques 

(de dues hores cadascuna), més 2 hores de sessió pràctica. 

 

Aquesta formació s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant 

videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM. Aquest format 

et permetrà poder seguir les sessions en directe i/o en diferit. 

 

Si vols formar-te com un/a gran advocat/da de família, aquest curs és 

l’elecció perfecta!! 

 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

 

- Sessions teòriques: (Dilluns i Dimecres) 
 

 14/06/21: de 15:00h a 17:00 hores 

 16/06/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 21/06/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 28/06/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 30/06/21: de 15:00h a 17:00 hores 
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PROGRAMA 

 

 

 

 

SESSIÓ 1 

Dilluns, 14 de juny de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

 

I. Inauguració del curs. 

 

A càrrec de: 

 

- l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu  

President de la Comissió de FORMACIÓ del CICAC 

Degà ICAVIC 

 

- Sr. Julio J. Naveira Manteiga 

President emèrit del CICAC i Director del curs.  

 

 

II. MODELS DE FAMILIA 

 

- Supòsits de parella més habituals que es poden donar a 

Catalunya, Europa i d’altres països d’àmbit internacional (Estats 

Units, Marroc,...) 

- Nous models de família 

- Ruptures: Tipologia i Conflictes més freqüents 

 

 

Ponència a càrrec del Sr. Albert Font Segura 

Professor en Dret Internacional Privat de la  Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) 
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SESSIÓ 2 

Dimecres, 16 de juny de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

RUPTURES FAMILIARS INTERNACIONALS  
                 

- Procediments inicials ( separació ; divorci ; nul·litat ; parella de 

fet):  Competència i legislació aplicable. 

- Reconeixement de sentencies i / o resolucions estrangeres: 

Procediments a seguir.  

 

Docència a càrrec del Sr. Joaquim Bayo Delgado 

Advocat i Consultor en Dret Internacional de Família 

 

 

 

 

SESSIÓ 3 

Dilluns, 21 de juny de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

MODIFICACIO DE MESURES DEFINITIVES 

- Competència i legislació.  

- Requisits.  

- Supòsits més comuns.  

 

Docència a càrrec de la Sra. Paola Tamborero 

Advocada 
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SESSIÓ 4 

Dilluns, 28 de juny de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

 

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 

 

- Pensió d’aliments: Reclamació transfronterera. 

- Dret a Visites. 

- Sostracció internacional de menors:  Cooperació internacional en 

matèria de restitució de menors. Execució de les resolucions que 

acorden la restitució d'un menor. 

- Notificacions transfrontereres: comissions rogatòries, pràctica de 

prova transfronterera. 

 

Docència a càrrec de la Sra. Sònia Álvarez 

Advocada i Vocal de la Societat Catalana d'Advocats de Família 

(SCAF). 

 

 

 

 

SESSIÓ 5 

Dimecres 30 de juny de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

TALLER PRÀCTIC 

- Cas pràctic 1  

 

Docència a càrrec de la Sra. Carmen Varela 

Advocada especialista en custòdia, divorcis nacionals i internacionals 

 

- Cas pràctic 2  

 

Docència a càrrec del Sr. Julio J. Naveira Manteiga 

Advocat i Director del curs 
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DIRECCIÓ DEL CURS 

 

 

Sr. Julio J. Naveira Manteiga 

 

- Advocat amb despatx propi des de l’any 1990.  

- Mediador familiar i advocat habilitat davant els Tribunals 

Eclesiàstics. 

- Professor titular de Dret Civil , Mercantil , Laboral i Fiscal en 

diferents màsters universitaris.  

- Professor titular de deontologia i organització col·legial en 

diferents màsters d’accés a la professió d’advocat.  

- President del G.A.J. de l´ICAMAT de 1995 a 2005.  

- Director de Formació de l´ICAMAT de 1997 a 2007 i de 2020 a 

l’actualitat.  

- Degà de l´ICAMAT de 2012 a 2020. 

- President de la Comissió de Deontologia del CICAC de 2012 a 

2017 i 2019 i membre Comissió Deontològica CGAE de 2012 a 

2020. 

- President del CICAC 2018.  

- Vicesecretari Serveis Jurídics del CGAE de 2017 a 2020.  

 

 

 

EQUIP DOCENT 

 

 

 

- Sr. Joaquim Bayo Delgado: Advocat (1977-1989). Jutge (1989-

1993). Jutge de Família (1993-1997). Jutge degà de Barcelona 

(1997-2004). Expert de el Consell d'Europa (1994-2004). Professor de 

l'Escola Judicial (1999-2003) i Univ. "Pompeu Fabra" (2014). Membre 

de el Grup d'Experts / es sobre Violència dom. de l'CGPJ (2001-

2004 i 2010- 2014). Supervisor Europeu Adjunt de Protecció de 

Dades, Brussel·les (2004-2009). Magistrat de l'Audiència de 

Barcelona, Sec. De Família (2009-2014). Actualment Consultor en 

Dret Internacional de Família 

 

- Sra. Carmen Varela Álvarez: Llicenciada en Dret per la Universitat 

de Barcelona el 1992, Mediadora, Lletrada de l'elenc del Tribunal 

Eclesiàstic de Barcelona i advocada col·laborativa. 
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És Sòcia directora de "Carmen Varela, Advocats de Família" i 

especialista en custòdia, divorcis nacionals i internacionals, 

dissolució de parelles de fet, sostracció de menors, trasllats de 

menors a altres països, filiació, prenuptials agreements, exequatur, 

modificacions de sentència, reclamació de pensions 

compensatòries i compensacions econòmiques, incapacitats i 

menors. 

 

És professora del Màster de Dret de Família i Infància de la 

Universitat de Barcelona, del Màster de Mediació de l'ICAB i 

Vicepresidenta de la Secció de Dret Matrimonial i de família de 

l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. 

 

És recomanada per l'organització no governamental Reunite, 

sòcia fundadora i tresorera de ASIME (Associació contra la 

Sostracció Internacional de Menors) i sòcia fundadora de 

AIJUDEFA (Associació Internacional de Juristes de Dret de Família) 
 

- Sra. Sònia Álvarez: Advocada especialista en Dret Successori i de 

Família, nacional i internacional, i Mediadora. Vocal de la Societat 

Catalana d'Advocats de Família (SCAF). 

 

 

- Sra Paola Tamborero: Advocada. Llicenciada en Dret per la 

Universitat de Barcelona l'any 2003. Des de llavors ha centrat la 

seva activitat professional en la pràctica de el Dret de Família. 

 

Col·legiada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 

(ICAB), és membre de la Secció de Dret Matrimonial i de Família, 

de la Secció de Dret Processal Civil, així com de les seccions de 

Dret Civil i de Dret Comunitari i Internacional. 

 

En l'actualitat és Secretària de la Societat Catalana d'Advocats 

de Família (SCAF), membre de l'Associació Espanyola d'Advocats 

de Família (AEAFA) i de l'Associació Internacional de Juristes de 

Dret de Família (AIJUDEFA). 

 

Des de l'any 2016, forma part de el Consell Assessor de la Revista 

del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, MON JURIDIC. 
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- Sr.  Albert Font Segura: Professor “Dret Internacional Privat” 

Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

 

 

 

 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs està basada en el model 

d’aprenentatge actiu, és a dir, la realització d'activitats per a un 

aprenentatge en línia, incorporat en un cicle docent de cinc sessions 

tipus webinar no presencial. 

 

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les 

ponències de l’equip docent, així com de les activitats d’aprenentatge 

planificades en aquest programa formatiu, que són: 

 

• Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat 

de les sessions. Es controlarà el seguiment, tant en directe com en 

diferit.  

 

• Sessió Pràctica (2h): Aquesta activitat té dos objectius: 

 

1.- La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el 

curs, així com del material complementari. 

 

2.- La realització de dos supòsits pràctics. 

 

Tal i com us hem informat en el punt anterior, per a obtenir el 

corresponent Certificat d’aprofitament, és obligatòria l’assistència 

i la participació activa durant les sessions en línea. 
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CERTIFICAT 

 

 

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin: 

 

 Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en 

el punt anterior. 

 Acreditat el seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible accedir a la plataforma 

formativa del CICAC, amb les claus d’accés personal que cada 

alumne hagi creat prèviament. No s’admetran visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

 Realitzat les 2 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva 

visualització i participació. 

 Pagat íntegrament el cost del curs. 

 

 

 

PREUS 

 

 

 

- Per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 100€ 

- Per altres professionals: 150€ 

 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  
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INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

 

En primer lloc, heu de formalitzar la vostra inscripció al curs accedint a la 

pàgina web del CICAC (www.cicac.cat), en la que es troba la nostra 

Plataforma Formativa (pestanya Formació  Accés a la Plataforma 

Formativa). 

 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el 

Manual d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 

del Consell, en el què hi trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

En segon lloc, i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte obert a nom del CICAC: 

ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Una vegada realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el 

justificant de pagament mitjançant correu electrònic a 

formacio@cicac.cat, a fi de poder confirmar la vostra sol·licitud 

d’inscripció. 

 

 

 

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir 

mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un link que rebrà per 

correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de programes o 

aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms 

sencer a la sala virtual.  

Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en 

directe amb el professorat. 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT) 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades ho cregui convenient, durant un 

període màxim de 3 mesos a partir de la data d’inici del curs.  

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la seva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en el seu web, els mitjans socials i 

altres mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a 

que aquestes dades són tractades pel CICAC amb la finalitat de 

retransmetre o publicar aquesta conferència, així com la seva imatge 

en els seus propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la seva 

imatge serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans 

en què es publiquin. 

 

Aquestes dades es conservaran fins al moment en què l’alumne 

manifesti el contrari, qui podrà, en qualsevol cas, revocar aquest 

consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, 

limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de 

les dades. Aquestes peticions s’hauran d’adreçar al CICAC. Així mateix, 

s’informa a l’alumnat que té el dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considera, o a 

posar-se en contacte amb el delegat del CICAC al correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

