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Presentació
En l’any europeu dels ciutadans (2013), les institucions europees
persegueixen garantir la lliure circulació i la residència dels
ciutadans europeus i això comporta la consecució d’un Espai
Judicial Europeu que permeti el seu trasllat d’un Estat membre a un
altre evitant els obstacles jurídics o administratiu que vulnerin
aquesta llibertat. Amb aquesta finalitat la Unió Europea ha regulat
la validesa executiva dels documents judicials i extrajudicials d’un
Estat membre a un altre, així com el seu trasllat. Aquests avenços
legislatius no van ser suficients, per això al 2010 es llançà un Llibre
verd que tenia per objectiu, per una banda, el reconeixement mutu
dels efectes dels certificats d’estat civil, i per l’altra, la supressió de
l'exigència de la legalització o de la “postil·la” dels documents entre
Estats membres amb la fi de promoure la lliure circulació dels
documents públics (registrals i notarials).
A l’abril de 2013 la proposta de Reglament (COM 2013, 228 final)
ha abandonat el primer objectiu i s’ha centrat en la supressió de les
formalitats administratives d'autentificació dels documents públics
entre els Estats membres tot proposant l’ús de formularis
estandarditzats multilingües. La proposta no cobreix el
reconeixement del contingut (negotium) dels documents públics
atorgats per les autoritats dels Estats membres.
En aquest context resulta necessari analitzar com la legislació
espanyola i la seva jurisprudència regulen la validesa dels
documents públics estrangers. D’especial interès resulta l’estudi de
diferents qüestions, així:
a) la compatibilitat de la nova Llei 20/2011, de 21 de juliol, del
registre civil (que encara no és d'aplicació i que ja compta
amb esborranys de reforma) en relació als certificats registrals
espanyols en els altres Estats membres i viceversa;
l'acreditació del contingut i vigència del dret aplicable
estranger als efectes i actes relatius a l'estat civil; els mitjans
de prova acceptats;
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b) el concepte espanyol de document públic extrajudicial, en
especial el notarial, en el context de la Unió Europea, tenint
en compte que es un concepte inexistent en altres
ordenaments jurídics;
c) la validesa del document públic estranger no judicial en els
procediments judicials (valor intrínsec) i la seva regulació en
els nous reglaments europeus;
d) la inscripció de documents públics estrangers en el registre
de la propietat.
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Dijous, 4 de juliol de 2013
Segona mesa

9.00h. Recepció
9:30h. Obertura de la Jornada per l'Il·lm. Sr. degà de la
Facultat de Ciències Jurídiques Dr. Alfonso GONZÁLEZ BONDIA i
la directora de la Jornada Dra. Maria FONT I MAS
10:00h. Conferència inaugural
De la exigencia de legalización a la libre circulación de
documentos
Dra. Alegría BORRÁS, catedràtica de dret internacional privat
de la Universitat de Barcelona

Primera mesa
Efecto registral y probatorio de los documentos públicos
extranjeros en el Espacio judicial europeo

Presidida por J.J FORNER DELAYGUA,
catedràtic de dret internacional privat
de la Universitat de Barcelona

10:30h. La libre circulación de documentos públicos en la
UE relativos al estado civil
Dra. Mónica GUZMÁN ZAPATER, catedràtica de dret internacional
privat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
10:50h. La inscripción de los documentos públicos
extranjeros en la Ley del Registro civil
Dr. Iván HEREDIA CERVANTES, profesor titular de dret internacional
privat de la Universidad Autónoma de Madrid
11:10h. Pausa
11:30h. El valor probatorio de los documentos públicos
extranjeros
Dra. Pilar JIMÉNEZ BLANCO, professora titular de dret internacional
privat de la Universidad de Oviedo

La libre circulación de los documentos
notariales en la Unión Europea
Presidida per Miguel ROCA BARRUFET,
notari d’Amposta i vocal de la junta directiva
del Col·legi de Notaris de Catalunya
16:30h. El notariado en Derecho comparado: reflexiones
de lege ferenda
Dra. Barbara PASA, professora de dret privat comparat de la
Univesità degli Studi di Torino
16:50h. La función notarial desde la perspectiva de la Unión
Europea
Dra. Pilar BLANCO MORALES-LIMONES, catedràtica de dret
internacional privat de la Universidad de Extremadura
17:10h. Los documentos notariales en los nuevos
reglamentos europeos: el reglamento de sucesiones y
la propuesta de reglamentos de régimen económico
matrimonial
Sr. Pedro CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, notari de Reus i
president del grup de treball de dret de família del
consell de notaris de la Unión Europea
17:30h. Pausa
17:50h. La inscripción de los documentos notariales en el
Registro de la propiedad
Dr. Rafael ARENAS GARCÍA, catedràtic de dret internacional
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona

11:50h. La implementación de la apostilla electrónica en
España
Sr. J. Alberto MARÍN SÁNCHEZ, notari de Barcelona i professor
associat de dret civil de la Universitat de Barcelona

18:10h. Las transacciones inmobiliarias en España realizadas
por extranjeros
Sr. José RODRÍGUEZ CALVO, notari de Cambrils

12:10h. Comunicacions

18:30h. Comunicacions

13:00h. Debat

19:30h. Debat i clausura

Inscripció i quotes

Quota general: 50€
 Quota notaris, advocats i acadèmics: 30€
 Els estudiants de grau i de màster URV tenen la inscripció gratuïta.


1. Ingressar l’import de la inscripció al compte de
Catalunya Caixa 2013-3074-61-0211236492
2. Enviar el justificant del pagament per correu
electrònic a mireia.eizaguirre@urv.cat juntament
amb les següents dades:
Nom i cognoms
DNI
Telèfon
Adreça postal
Població
Codi postal
Correu electrònic
Professió / Institució

Els assistents a la Jornada rebran el certificat d'assistència.

Comunicacions

Per presentar comunicacions a la Jornada, s’ha
d’enviar un abstract-resum de la comunicació proposada
relacionada amb l'objecte de la Jornada i de les meses
a mireia.eizaguirre@urv.cat
L’abstract haurà d’estar identificat amb el nom de
l’autor/a i vinculació universitària o professional, el títol i
cinc paraules clau.
L'extensió serà com a màxim d’una pàgina, times new
roman 12, interlineat senzill. Podran enviar-se els
abstracts fins el 10 de juny de 2013. El Comitè científic
valorarà la seva acceptació i ho comunicarà passada
una setmana. Les comunicacions acceptades disposaran
d’uns minuts per a la seva exposició oral durant la Jornada.

