
Os	 días	 7	 e	 8	 de	 febreiro	 do	 2020	 celebrarase	 na	 Coruña	 (Galicia)	 a	
quinta	 edición	 das	 Xornadas	 de	Dereito	 de	 Familia,	 organizadas	 polo	
Ilustre	 Colexio	 Provincial	 de	 Avogados	 da	 Coruña	 e	 o	 Consello	 da	
Avogacía	Galega,	en	colaboración	coa	Asociación	Española	de	Abogados	
de	Familia.		

Estas	 xornadas,	 que	 supoñen	 un	 punto	 de	 encontro	 para	 os	
profesionais	 que	 se	 adican	 ao	 dereito	 de	 familia,	 	 celebraranse	 	 	 en	
Afundación	 da	 Coruña	 (Cantón	 Grande,	 8).	 Nelas	 daranse	 cita	
prestixiosos	 xuristas	 para	 abordar	 cuestións	 de	 máxima	 actualidade	
relativas	 ao	 ámbito	 da	 familia	 tales	 como	 a	 opinión	 dos	 Nillos	 nas	
medidas	 que	 lles	 afectan,	 aspectos	 tributarios,	 o	 Síndrome	 de	
Alienación	 Parental,	 a	 xestación	 subrogada,	 a	 vivenda	 familiar,	 as	
medidas	de	protección	da	persoa	e	a	exoneración	do	pasivo	insatisfeito.	

Na	 páxina	 web	 das	 xornadas,	 http://familia.gal,	 atopará	 toda	 a	
información,	 como	 chegar,	 o	 formulario	 de	 inscrición,	 os	 hoteis	
recomendados	e	a	forma	de	reserva.	

-	AFORO	LIMITADO	-		

Secretaría das Xornadas:

Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña 
Consello da Avogacía Galega 

Federico Tapia, 11  
15005 A Coruña 

981 121 893   

http://familia.gal  
xornadas@familia.gal 

Organizan:	
Ilustre	Colexio	Provincial	de	Avogados	da	Coruña	
Consello	da	Avogacía	Galega	

Coa	colaboración	da	Asociación	Española	de	
Abogados	de	Familia	(AEAFA)

V Xornadas de Dereito de Familia 
A Coruña, 7-8 de febreiro do 2020 
Dereito do menor - Aspectos tributarios - Síndrome Alienación Parental 

Xestación subrogada - Vivenda familiar 
Medidas de protección da persoa - Exoneración pasivo insatisfeito
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V Xornadas de Dereito de Familia 

PROGRAMA

Sábado, 8 de febreiro 

10:00 Relatorio 4: “Análise da última 
xurisprudencia do Tribunal Supremo en 
materia de Dereito de Familia”. 

Relator: José Luis Seoane Spiegelberg. 
Maxistrado da Sección Primeira doTribunal 
Supremo. 

11:45 Pausa café. 

12:15 Clausura das Xornadas. 

12:30 Relatorio 5: “A segunda 
oportunidade e a exoneración do pasivo 
insatisfeito. Unha ferramenta de 
utilidade para as familias”. 

Relator: Carlos Puigcerver Asor. 
Maxistrado e Inspector Delegado no Consello 
Xeral do Poder Xudicial. 

14:15 Xantar, opcional.  

Venres, 7 de febreiro 

9:00 Recepción e entrega de credenciais. 

9:30 Apertura das Xornadas. 

10:00 Relatorio 1: “A xestión dos 
incumprimentos do réxime de 
coparentalidade: Relevancia da opinión dos 
fillos”. 

Relator: Pascual Ortuño Muñoz. 
Maxistrado e Presidente da Sección de Familia da  
AP Barcelona. 

11:30 Pausa café. 

12:00 Relatorio 2: “Aspectos tributarios das 
crises familiares”. 

Relator: César García Novoa. 
Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario da 
Universidade de Santiago de Compostela 

14:00 Xantar libre. 

16:30 FORO ABERTO moderado por Fernando 
Hernández Espino, Representante da AEAFA: 
“Síndrome de Alienación Parental”. 
“Xestación Subrogada”. “O uso da vivenda 
familiar na custodia compartida e outras 
cuestións controvertidas en Dereito de 
Familia”. 

Interveñen: 
• María Dolores Lozano Ortiz, avogada e 

Presidenta AEAFA. 
• Irene Culebras Llana, avogada. Doutora en 

Dereito. 
• Balbino Ferreirós Pérez, maxistrado no Xulgado 

nº 10 de Familia na Coruña. 
• Carmen García Pedreira, letrada  da 

Administración de Xustiza no Xulgado nº 10 de 
Familia na Coruña. 

18:30 Relatorio 3: “A autonomía da vontade e 
a protección da persoa”. 

Relator: Víctor Peón Rama. 
Notario. 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN 

(AFORO LIMITADO) 

Secretaría técnica das Xornadas :      
981 121 893 (Consello da Avogacía Galega) 

981 126 090 (Colexio de Avogados da Coruña)  
http://familia.gal 

xornadas@familia.gal

ORGANIZA 

Ilustre Colexio de Avogados da Coruña 
Consello da Avogacía Galega 

Coa colaboración da  
Asociación Española de Abogados 

 de Familia  (AEAFA)

COMITÉ TÉCNICO 

María Pilar Cortizo Mella 
Mari Carmen Pereira Pardo 

José Delgado Domínguez 
Sergio Aramburu Guillán 

SECRETARÍA TÉCNICA 
Christian Sellés Pérez 

Verónica Pajón Jacobe 

Os temas e as preguntas a tratar no Foro 
deben ser enviadas polos asistentes con 
antelación ao enderezo electrónico  
xornadas@familia.gal para o seu debate 
en aberto. 
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INSCRICIÓN V XORNADAS DE DEREITO DE FAMILIA DE GALICIA 

A Coruña, 7 - 8 de febreiro de 2020 

Afundación A Coruña 

Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña 

Nome e apelidos: 

Profesión:  NIF/CIF: 

Enderezo: 

Cidade:  CP: Provincia: 

Teléfono:  e-mail:

No caso de necesitar factura, cumprimente os seguintes datos 

Factura a nome de: CIF: 

Enderezo: 

Cidade:     CP: Provincia: 

130 € Cota xeral 

110 € 
Avogados/as exercentes dos Colexios de Avogados de Galicia e 

membros da Asociación Española de Avogados de Familia 

110 € Alumnos/as de máster de Avogacía 

  40 € Xantar sábado (opcional) 

Se a inscrición realízase antes do 3 de xaneiro aplicarase un desconto do 10% 

sobre as tarifas (só aplicable ás Xornadas, non á comida) 

Forma de pagamento 

O prezo da inscrición abonarase por ANTICIPADO mediante ingreso ou transferencia 

a favor do Colexio de Avogados da Coruña na seguinte conta: ABANCA ES33 2080-

0091-79-3040010244. Co boletín de inscrición deberá achegarse o xustificante 

bancario, indicando neste o nome da persoa que acudirá ás xornadas. No caso de non 

poder asistir, devolverase o 50% do abonado se comunícase antes do 15 de xaneiro. 

NOTA: A inscrición inclúe a asistencia ás xornadas, documentación e diploma. Pode 

enviala por e-mail: xornadas@familia.gal 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LPD), 

informámoslle que os datos de carácter persoal que Vde. nos facilite serán incluídos nun ficheiro de tratamento 

automatizado, titularidade do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña (ICACOR), creado por acordo da Xunta 

de Goberno do 14-2-2006 (BOP 54 do 7-3-2006) polo que se crean ficheiros de datos de carácter persoal do ICACOR 

e onde se fixa a súa estrutura e finalidade. 

O cumprimento do presente formulario implica o consentimento expreso para o tratamento e cesión dos seus datos 

conforme aos fins detallados no acordo de creación. 

Conforme ao establecido na LPD, Vde. pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 

enviando unha solicitude por escrito dirixida a: Iltre. Colexio Provincial de Avogados da Coruña, Federico Tapia, 11 

baixo,15005 ACoruña. De acordo coa LOPD e coa Lei 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e 

familiar e á propia imaxe, infórmaselle que durante o desenvolvemento da actividade formativa (curso, ponencia, 

conferencia, seminario, etc.), poderán realizarse fotografías e gravacións nas que aparezan os alumnos, persoas 

participantes ou inscritos. 

A cumprimentación do presente formulario supón o CONSENTIMENTO EXPRESO ao ILUSTRE COLEXIO 

PROVINCIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA, para a gravación, reprodución e divulgación da miña participación na 

actividade formativa, por calquera medio tanto audiovisual coma escrito, renunciando con iso a todos os dereitos de 

propiedade intelectual sobre esta. Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña.- Federico Tapia, 11 baixo. 

Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es


	Nome e apelidos: 
	Profesión: 
	NIF/CIF: 
	Enderezo: 
	Cidade: 
	CP: 
	Provincia: 
	Teléfono: 
	e-mail: 
	Nome fiscal: 
	NIF/CIF factura: 
	Enderezo fiscal: 
	Cidade factura: 
	CP factura: 
	Provincia fiscal: 
	Cota xeral: Off


