Jornades sobre la
Responsabilitat Patrimonial
de l’Administració

Inscripcions
La inscripció s’ha de formalitzar a través de
l’enllaç següent:

1a sessió: divendres, 8 de març de 2019
http://cja.gencat.cat/jornades
2a sessió: divendres, 26 d’abril de 2019
La inscripció és gratuïta i l’aforament limitat.
Les admissions es faran per ordre de
sol·licitud.
Es lliurarà un certificat d’assistència a les
persones que ho sol·licitin.

Comissió Jurídica Assessora
Plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona
Tel.: 93 238 82 85 / 93 238 82 83
http://cja.gencat.cat | pres.cja@gencat.cat

Sala d’Actes de la
Comissió Jurídica Assessora

Presentació

Programa – divendres, 8 de març

Programa – divendres, 26 d’abril

La Comissió Jurídica Assessora organitza dues

9.15 h

Presentació
Dr. Albert Lamarca i Marquès, president de
la Comissió Jurídica Assessora

9.15 h

Presentació
Dr. Albert Lamarca i Marquès, president de
la Comissió Jurídica Assessora

9.30 h

La pretesa necessitat d’un barem sanitari
Dr. Miquel Martín Casals, catedràtic de dret
civil de la Universitat de Girona

9.30 h

Exigeix la Constitució que la
responsabilitat patrimonial de
l’Administració sigui objectiva?
Comentari crític de l’STC 112/2018
Dr. Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra

10.15 h

La flexibilització de la càrrega de la prova
en la responsabilitat patrimonial sanitària
Dr. Josep Solé i Feliu, professor titular de
dret civil de la Universitat de Girona

10.15 h

L’inici del termini de prescripció per a
reclamar els danys causats per
l’Administració: el tòpic de l’“actio nata”
Dr. Tomás Cano Campos, catedràtic de dret
administratiu de la Universidad Complutense

11.00 h

Pausa

11.00 h

Pausa

11.30 h

La teoria de la pèrdua d’oportunitat: una
visió crítica
Dr. Joan C. Seuba i Torreblanca,
responsable d’Estudis i Recerca de la
Comissió Jurídica Assessora

11.30 h

La responsabilitat proporcional com a
solució a la incertesa causal
Dr. Luis Medina Alcoz, professor titular de
dret administratiu de la Universidad
Complutense i lletrat del Tribunal
Constitucional

12.15 h

Responsabilitat per malalties genètiques
en persones concebudes amb gàmetes
donades
Dra. Esther Farnós Amorós, professora
lectora de dret civil de la Universitat Pompeu
Fabra

12.15 h

Responsabilitat de concessionaris i
contractistes pels danys ocasionats a
tercers: reptes pendents
Dra. Isabel Gallego Córcoles, professora
titular de dret administratiu de la Universidad
de Castilla - La Mancha

13.00 h

Cloenda de la Jornada

13.00 h

Cloenda de la Jornada

jornades d’estudi sobre alguns dels aspectes actuals
més rellevants, i a la vegada controvertits, de la
responsabilitat patrimonial de l’Administració.
La primera d’elles se centrarà en la responsabilitat
patrimonial sanitària i, més concretament, tractarà de
la reparació dels danys sanitaris i la discussió entorn
la

conveniència

d’un

barem

específic,

sobre

l’evolució que ha sofert la càrrega de la prova en el
procediment de reclamació de responsabilitat, i sobre
l’ús generós (i general) fet de la teoria de la pèrdua
d’oportunitat. En l’àmbit sectorial, s’exposaran alguns
dels reptes que planteja la bioètica quant a la
responsabilitat patrimonial en el marc de les
tècniques de reproducció assistida.
En la segona jornada es tractarà de manera general
i crítica sobre el caràcter objectiu de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, s’analitzarà la qüestió
de l’inici del còmput del termini de prescripció de
l’acció, es presentaran les aportacions doctrinals
recents per tractar la causalitat quan aquesta es
presenta

incerta

i,

en

darrer

terme,

de

la

responsabilitat de concessionaris i contractistes.

