D A T E S
Del 18 de maig a l’1 de juny de 2017

H O R A R I
Dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores

D U R A D A
10 hores

L L O C

Aula 61, 6a planta
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mallorca, 283
08037 Barcelona

P R E U

I N S C R I P C I Ó

No col·legiats a l’ICAB
Col·legiats a l’ICAB:
Col·legiats a l’ICAB els últims 5 anys
Col·legiats a l’ICAB els últims 3 anys
Associats
Col·legiats majors de 65 anys

Preu
inscripció
140€
90€
55€
40€
40€
Gratuït

(*)Preu amb
descompte 25%
140€
67.50€
41.25€
30€
30€
Gratuït

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Serveis de formació i
documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que
s’aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Curs sobre les
conseqüències
legals de
l’expatriació
Del 18 de maig a
l’1 de juny de 2017

C E R T I F I C A T
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d’assistència a
aquells alumnes que hagin assistit a un 80% de les hores
lectives.

I N F O R M A C I Ó I
I N S C R I P C I O N S
Centre de Formació ICAB, Comissió de Cultura
Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel.: 93 496 18 80
Fax: 93 487 16 49
e-mail: cultura@icab.cat

Secció de Dret Comunitari i Internacional

B U T L L E T A D ’ I N S C R I P C I Ó
Curs sobre les conseqüències legals de
l’expatriació

Dia 18 de maig de 2017

Del 18 de maig a l’1 de juny de 2017

Conseqüències fiscals de l’expatriació.
Xavier Valls Aracil
Advocat. Doctor en Dret. Professor associat en
Dret Tributari a la UB.

Dia 23 de maig de 2017

Nom Alumne
Cognoms Alumne
Adreça

T R À M I T S
P E R
F O R M A L I T Z A R
L A I N S C R I P C I Ó
1r

L’expatriació des del punt de vista laboral.
Juan José Hita Fernández
Advocat
2n

Dia 25 de maig de 2017

3r

Expatriació i Estrangeria
Marc Carbonell Queralt
Advocat

Dia 1 de juny de 2017
Aspectes de Dret de família i expatriació.
Manuel Lobera Grau
Advocat

Núm. Col·legiat/da

NIF

Tel.:

Fax

E-mail
TITULAR FACTURA
CIF
Adreça

PAGAMENT

Població

*TERMINI: 5 dies hàbils des del moment de la reserva de
plaça.

Signatura i data

IBAN:ES5931910500084579155328 - BIC:BCOEESMM191 de
Caixa d’Advocats, indicant nom i cognoms de l’alumne i
nom del curs.
Targeta de crèdit, presencialment a Comissió de
Cultura o telefònicament al núm. 93 496 18 80.
4t

CP

UNA VEGADA REALITZADA LA RESERVA DE PLAÇA ES
PODRÀ FER EL PAGAMENT.

*FORMES DE PAGAMENT

Dia 30 de maig de 2017
La seguretat social durant l’expatriació.
Begonya Pelegrin Ferrer
Advocada

FER RESERVA DE PLAÇA
Omplir la butlleta d’inscripció per internet (www.icab.cat), o
bé
la
podeu
enviar
per
correu
electrònic
a
(cultura@icab.cat), per fax al número 93 487 16 49, o per
correu ordinari a Comissió de Cultura de l’ICAB. També es
pot portar personalment a la seu col·legial. Per a qualsevol
dubte o aclariment podeu trucar al telèfon 93 496 18 80.

Població

En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5
dies hàbils s’anul·larà la reserva.

CP

ANUL·LACIONS
Una vegada iniciat el curs no és possible la devolució de l’import. El Col·legi es reserva el
dret de modificar el programa i de suspendre el curs.
Les hores d’aquest curs són reconegudes com a hores de formació continuada segons la
Declaració de Barcelona de 6 de febrer de 2010 de la FBE al país/Col·legi de l’inscrit.
•LOPD.- Les dades personals proporcionades per l’alumne com a conseqüència de la present
autorització seran incorporades i tractades a un fitxer automatitzat titularitat de L’ICAB, inscrit
en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades, l’única finalitat del qual és la de gestionar correctament els serveis propis del
departament de Formació de la Corporació. Les esmentades dades seran tractades
conforme a la normativa de protecció de dades personals i no seran utilitzades per a altres
finalitats.
L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’ICAB,
mitjançant escrit adreçat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb domicili al C/ Mallorca,
283, 08037 de Barcelona, o mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@icab.cat
•Responsabilitat MEDIAMBIENTAL.- El compromís del Departament de Formació de l’ICAB
amb el medi ambient passa per l’adopció de les següents mesures:
• La substitució del paper imprès per sistemes electrònics en els serveis tant administratius
com acadèmics.
•Substitució del paper en el material didàctic facilitat -tant a l’Escola de Pràctica Jurídica,
com als departaments cAmpus i cultura-, pels professors als alumnes, i la seva progressiva
inclusió a la plana web del Departament de Formació (aula virtual) o a altres mitjans
alternatius com per exemple USB.
•Substitució de les guies acadèmiques en paper per CD/DVD o sistemes alternatius.
El millor residu és el que no es produeix, per tant, recordem que reduint el consum de paper
no solsamènt minvem la quantitat de residus produïts, sinó també el consum de matèries
primeres, així com la despesa d’aigua i energia.
Per tant, optimitzar el consum de paper és tant important com assignar el destí més adient
als residus quotidians que produïm.

