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CURS en línia sobre: 

 “LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

DE L’ADMINISTRACIÓ” 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs que s’ha enfocat des d'una òptica essencialment pràctica, 

té com objectiu que totes les persones assistents adquireixin els 

coneixements necessaris per avaluar l'existència de possibles 

responsabilitats patrimonials en el desenvolupament de les funcions 

pròpies dels serveis, determinar els criteris, requisits i determinació de les 

indemnitzacions que corresponen a particulars, així com analitzar els 

diferents tràmits administratius per a la resolució de les reclamacions, com 

la realització d’informes preceptius. 

 

Per altra banda, coneixerem en quins casos les i els funcionaris, així com 

les autoritats poden incórrer en responsabilitat amb motiu de l'exercici de 

les seves funcions, i si aquesta responsabilitat pot ser demanada per 

qualsevol persona interessada o únicament per aquelles persones que 

hagin pogut patir els danys pels quals es reclama. 

 

També analitzarem l’existència de mecanismes de prevenció de 

responsabilitat patrimonial que les administracions públiques puguin 

incórrer 

 

Durant les diferents sessions facilitarem la resolució de qüestions 

pràctiques que es plantegen i que afecten les reclamacions de 

responsabilitat patrimonial. 

 

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores 

cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana. 

 

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la 

plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa.  
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Sra. Cristina Vallejo Ros 

 

Advocada especialitzada en dret civil i mercantil, desenvolupo 

principalment la seva activitat en els àmbits del dret d'assegurances de 

responsabilitat civil, negligències mèdiques, dret bancari, dret processal, 

arrendaments urbans i família havent actuat com advocada a tots els 

jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional civil del territori estatal (Jutjats de 

Primera Instància, Audiències Provincials, Tribunals Superiors de Justícia i 

Tribunal Suprem). 

 

Des del 2001, compagina l'exercici de la professió amb la formació. 

Impartint classes de dret processal civil a l'Escola de Pràctica Jurídica de 

l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (EPJ), sent nomenada 

Coordinadora de l'Escola de Pràctica Jurídica des de l’any 2014. 

Des del 2012 imparteix classes al Màster de l'Advocacia a la Universitat de 

Barcelona, a les assignatures de Litigació Civil i Intensificació Civil, sent 

responsable del grup de tarda. 

Així mateix, imparteix cursos de dret bancari, tant a alumnes llicenciats en 

dret com a formació interna a les assessories jurídiques d'entitats 

bancàries. 

Des de l’any 2017, fins el 2021 va ostentar el càrrec de diputada de la 

Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), 

sent responsable de Formació i coordinadora de la Comissió de Relacions 

amb l'Administració i la Justícia (CRAJ). 

Actualment és la Directora de Formació del Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona (ICAB), i membre de la Comissió de formació del Consell de 

l’Advocacia Catalana (CICAC) 

 

DIRECCIÓ 
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Il·lma. Sra. Susana Ferrer:  

En l’actualitat és Of Counsel de Públic i Regulatori a Gómez-Acebo & 

Pombo. 

La seva pràctica s'ha centrat en l'assessorament a empreses i entitats del 

sector públic en matèries com a responsabilitat patrimonial de 

l'administració, contractació pública, subvencions, dret sancionador, 

autoritzacions i llicències, costes, ports, patrimoni de les administracions 

públiques, expropiació i compliance administratiu , així com en 

procediment contenciós administratiu i jurisdicció comptable. En matèria 

de sectors regulats ha desenvolupat la seva pràctica especialment al 

sector del transport, aigües i gestió de residus i sòls contaminats. 

 

També compta amb una àmplia experiència en l'àmbit del tercer sector 

i ha assessorat entitats sense ànim de lucre en tots els aspectes jurídics del 

seu funcionament. 

És llicenciada en Dret per la Universitat San Pablo CEU, Màster en Estudis 

Jurídics avançats, especialitat Dret Públic, per la Universitat de Barcelona, 

i àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona. Va ser adjunta al director de 

l'Assessoria Jurídica de la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 

Catalunya. 

A nivell institucional és Vicedegana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia 

de Barcelona, Cònsol Honorària d'Irlanda a Catalunya, directora de la 

revista jurídica Món Jurídic i presidenta de la Comissió d'ODS i Agenda 

2030 de l'ICAB. 

És professora de procediment contenciós administratiu del Màster 

d'Accés a l'Advocacia a ISDE, ponent habitual en fòrums jurídics i ha 

publicat articles sobre diferents matèries a l'àmbit del Dret Públic. 

 

Sr. Gabriel Capilla: 

Doctor en dret per la UdG. Tesi doctoral en matèria de responsabilitat 

patrimonial a l'àmbit urbanístic, amb una qualificació: excel·lent cum 

laude per unanimitat. Llicenciat en dret (UB), Màster en Investigació en 

Ciències Jurídiques (UAO-CEU), 

 

EQUIP DOCENT 
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Executive Master in Public Administration (ESADE), Postgrau en 

especialització en dret administratiu (UB), i Postgrau en gestió ambiental 

(EAE-UB). 

responsable de l’àrea de dret administratiu i del Sector Públic. La seva 

especialització en aquests àmbits deriva dels trenta anys d'experiència 

en aquest sector com a funcionari lletrat del Cos Superior de la 

Generalitat de Catalunya, actualment en excedència. 

És jurista expert en el Sector Públic, exercint funcions d'assessorament i 

defensa jurídica, havent ocupat càrrecs de rellevància jurídica com a 

secretari General de la Comissió Jurídica Assessora, l'alt òrgan jurídic 

consultiu de les Administracions Públiques catalanes, director del Centre 

d 'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del departament de Justícia, i 

director del Gabinet Jurídic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Té una àmplia experiència en l’activitat docent, exercint com a professor 

de dret administratiu i urbanisme, així com en el Màster en Gestió 

Administrativa de la Universitat Abad Oliva-CEU; així com formador de 

l’àrea jurídica de l’Escola d’administració Pública. 

 

 

Sra. Maria Massana Marbà 

Treballa en l’àrea de l’assessoria jurídica dels Serveis Jurídics Centrals de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb funcions d’assessoria als òrgans de 

governs i a les direccions municipals, de redacció de documents 

administratius de complexitat o impacte per l’Ajuntament i el seu sector 

públic, com ara ordenances, resolucions, propostes d’acord, informes, 

dictàmens, estatuts, instruccions, circulars, plans normatius, estudis jurídics 

o documents similars, i de participació en accions de gestió del 

coneixement jurídic i en accions formatives d’aquest àmbit, així com en 

la revisió de  recursos de caràcter administratiu. La seva especialització és 

el dret local i, en particular, el dret urbanístic i de l’habitatge.  

 

Sra. Montserrat Raga: 

És Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. La seva 

trajectòria professional es distingeix per l'aposta i el foment de la mediació 

i altres mètodes de resolució de conflictes a l'Administració i la ciutadania 

com a alternatives a la via judicial. 
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- Dilluns, 27 de març de 2023: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dimecres, 29 de març de 2023: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dilluns, 3 d’abril de 2023: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dimecres, 5 d’abril de 2023: de les 18:00h a les 20:00h 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIU 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 1.  

Videoconferència / Vídeo streaming  

Dilluns, 27 de març de 2023 

Horari de 18 a 20 hores  

 

 

I. Inauguració del Curs 

 

- Excma. Sra. Encarna Orduna. Presidenta del Consell de 

l’Advocacia Catalana i Degana de l’ICA-REUS 

- Excma. Sra. Eulàlia Barros. Presidenta de la Comissió de 

Formació del CICAC i Degana de l’ICA-SABADELL 

- Sra. Cristina Vallejo: Directora del curs 

 

 

 

 

 

DATES 
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II. Ponència   

 
• Responsabilitat patrimonial de l’Administració. Qüestions generals. 

 

Ponència a càrrec de l’Il·lma. Sra. Susana Ferrer 

Vicedegana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Advocada of 

Counsel, responsable del Departament de Públic i Regulatori de l'Oficina de 

Barcelona de Gómez Acebo i Pombo. 

 

Presenta i modera: Sra. Cristina Vallejo 

Directora del curs 

 

 

 

Sessió núm. 2. 

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 29 de març de 2023 

Horari de 18 a 20 hores 

 

 

• Responsabilitat Patrimonial de l’administració en l’àmbit urbanístic. 

 

Ponència a càrrec del Sr. Gabriel Capilla 
Advocat director de Duran Sindreu. 

Presenta i modera: Sra. Cristina Vallejo 

Directora del curs 
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Sessió núm. 3.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 03 d’abril de 2023 

Horari de 18 a 20 hores 

 

• La visió de l’administració de la responsabilitat patrimonial de l’administració. 

 

 

Ponència a càrrec de la Sra. Maria Massana Marbà 

Assessora jurídica dels Serveis Jurídics Centrals de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Presenta i modera: Sra. Cristina Vallejo 

Directora del curs 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 4.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dimecres, 5 d’abril de 2023 

Horari de 18 a 20 hores  

 

• Aspectes contenciós administratius a la Responsabilitat patrimonial de 

l'Administració. 

 

 

Ponència a càrrec de l’Il·lma. Sra. Montserrat Raga 
Magistrada del jutjat Contenciós-Administratiu 

Presenta i modera: Sra. Cristina Vallejo 

Directora del curs 
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METODOLOGIA 

 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge, està 

basada en el model de formació pràctica.  

 

Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el 

vostre nom i cognom sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el 

transcurs de la sessió virtual.  

Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència 

en DIRECTE per poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la 

resta de companyes i companys. 

L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell 

de l’Advocacia Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les 

sessions gravades, juntament amb els materials. 

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING 

(seguiment del curs en diferit) és imprescindible fer-ho amb les claus 

d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés 

 

Llengua: 

 

Les ponències es realitzaran en la llengua que esculli la persona docent. 

No es preveu servei de traducció. 
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CERTIFICAT 

 

 

 

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit a l’alumnat 

que aconsegueixi superar el curs de manera satisfactòria, superant les 

següents activitats: 

 

• Acreditació del seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma 

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

alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

• Participació activa durant les sessions del curs. 

 

Així com que hagin liquidat íntegrament el preu total del curs. 

 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 

• 95 € 

 

Preus per a 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 a aquest curs a través 

del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des 

de la 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 d’aquest 

Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

 

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

 

a) Pagament mitjançant TPV directament mitjançant la nostra 

Plataforma Formativa 

b) Realitzar una transferència bancària al número de compte 

d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Un cop realitzat el pagament per transferència bancària, cal fer arribar el 

justificant de pagament per correu electrònic a formacio@cicac.cat i així 

poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (EMISSIONS EN 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 com sigui convenient.  

https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/ 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (EMISSIONS EN DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà 

d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un 

codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha 

descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar 

assistència s’ha d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no és obligatòria, però si 

recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i 

resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.  

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

Que, 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 meva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres 

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

aquestes dades són tractades pel Consell amb la finalitat de retransmetre 

o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge en els seus 

propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge 

serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es 

publiquin. 

Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, 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’han de fer 

a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació 

davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, 

o posar-me en contacte amb el delegat d'aquesta entitat en el correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

