ALLOTJAMENT / ALOJAMIENTO

COMUNICACIONS / COMUNICACIONES

Hotels propers al lloc de celebració de les Jornades:
Hoteles cercanos al lugar de celebración de las Jornadas:

Les persones interessades en presentar una comunicació hauran
d’enviar-la abans del 8 febrer de 2019 en suport informàtic
(format Word, Times New Roman, 12 i 10 per a les notes, amb
espaiat simple) a secretaria@dpriv.udl.cat. La comunicació
no podrà excedir de 10 pàgines, inclòs un resum no
superior a dues pàgines. Aquest resum serà lliurat als
assistents. El Comitè Científic decidirà sobre l’acceptació
de la comunicació per a la seva exposició oral durant les
Jornades i posterior publicació.

-Hotel AA Ciudad de Lleida****
C/ Unió, 8, 25002 Lleida, tel. 973 283910
-Hotel Zenit Lleida ****
C/ General Britos, 21, 25007 Lleida, tel. 973 229191
-Hotel Real ***
Av./ Blondel, 22, 25002 Lleida, tel. 973 239405

COMITÈ ORGANITZADOR/ COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. Mercè Serrano Masip (co-direcció)
Dra. Mª Dolors Toldrà Roca (co-d ir ecc ió)
Dra. Mª Teresa Areces Piñol
Dra. Paloma de Barrón Arniches
Dra. Neus Cortada Cortijo
Dra. Núria Coch Roura
Sra. Anna García Companys

COMITÈ CIENTÍFIC / COMITÉ CIENTÍFICO

LLOC / LUGAR:

INCRIPCIONS /INSCRIPCIONES
Secretaria del Departament de Dret Privat
Despatx 3.34 (Edifici FDET). Matins

Quota estudiantat de Grau: 79,06 € (2 crèdits ECTS)
Quota general: 90 €
Per a més información, adreçar-se a la Secretaria del Departament

REPTES JURÍDICS EN L’ERA
DIGITAL
RETOS JURÍDICOS EN LA ERA
DIGITAL

de Dret Privat de la Universitat de Lleida
C/ Jaume II, 73, 25001- Lleida
Telèfon: 973 703337 // Matins

Auditori Edifici Emblemàtic
Campus de Cappont
C/ Jaume II, 67
Lleida, 25001

XXVII JORNADES JURÍDIQUES

Las personas interesadas en presentar una comunicación deberán
enviarla antes del día 8 de febrero de 2019 en soporte informático
(formato Times New Roman 12 y 10 para las notas, con
espacio simple) a secretaria@dpriv.udl.cat. La comunicación
no podrá exceder de 10 páginas, incluido un resumen no
superior a dos páginas. Este resumen será entregado a los
asistentes. El Comité Científico decidirá sobre la aceptación de la
comunicación para su exposición oral en las Jornadas y posterior
publicación.

Dates matrícula: del 24 de gener al 12 de febrer de 2019
Dra. Mª José Puyalto Franco
Dr. Carles Florensa i Tomàs
Dr. Josep Mª Martinell Gispert-Sauch
Dra. Adoración Padial Albás
Dr. Josep Mª Fontanellas Morell

FACULTAT DE DRET, ECONOMIA I TURISME

E-mail: secretaria@dpriv.udl.cat

Lleida, 14 i 15 de febrer
de 2019

PROGRAMA
PRESENTACIÓ
Els dies 14 i 15 de febrer de 2019 es celebren les XXVII Jornades
Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme que, en aquesta
edició, estan dedicades a l’examen d’alguns reptes jurídics que
g e n e r a l’era digital.
L’anomenada revolució tecnològica, caracteritzada per la digitalització i
la connectivitat, planteja la necessitat de revisar un marc normatiu creat per
ordenar la transmissió de qualsevol tipus d’informació en format analògic, o
fins i tot encara en suport paper, per la qual cosa no sempre aconsegueix
donar una resposta adequada a les noves problemàtiques. En aquest
context, és imprescindible que la ciència jurídica abordi nous instruments
d'anàlisi i marcs conceptuals que li permetin adaptar-se a les exigències
d'una societat en transformació.
Correspon l’organització de les XXVII Jornades Jurídiques al Departament
de Dret Privat on hi participen totes les àrees de coneixement que el
formen: Dret Eclesiàstic de l’Estat, Dret Civil, Dret Processal, Dret Romà,
Dret Mercantil i Dret Internacional Privat, amb la finalitat d’oferir un
contingut el més ric i plural possible, atès el caràcter multidisciplinar del tema
escollit.

Dijous, 14 de febrer
Jueves, 14 de Febrero
9.30 h Inauguració de les XXVII Jornades Jurídiques
Inauguración de las XXVII Jornadas Jurídicas
1a ponència 10.00 h
“La incitació a l’odi i llibertat religiosa en les xarxes socials”

Los días 14 y 15 de Febrero de 2019 se celebran las XXVII
Jornadas Jurídicas de la Facultat de Dret, Economia i Turisme que, en
la presente edición, están dedicadas al examen de algunos de los
retos jurídicos que está generando la era digital.
La denominada revolución tecnológica, caracterizada por la
digitalización y la conectividad, plantea la necesidad de revisar un marco
normativo creado para ordenar la transmisión de cualquier tipo de
información en formato analógico, o incluso en soporte papel, por lo que no
siempre logra dar una respuesta adecuada a las nuevas problemáticas. En
este contexto, es imprescindible que la ciencia jurídica aborde nuevos
instrumentos de análisis y marcos conceptuales que le permitan adaptarse
a las exigencias de una sociedad en transformación.
Corresponde la organización de las XXVII Jornadas Jurídicas al
Departamento de Derecho Privado participando todas las áreas de
conocimiento que lo forman: Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Civil,
Derecho Procesal, Derecho Romano, Derecho Mercantil y Derecho
Internacional Privado, con la finalidad de ofrecer un contenido lo más rico y
plural posible, teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar del
tema elegido.

Dr. Roberto García González. Professor Agregat, UdL
Sra. Maria Teixidor i Jufresa. Advocada especialista en propietat
intel·lectual en internet
Sr. Ramon Arnó i Torrades. Advocat especialista en protecció
de dades
18.45 h Pausa

“La incitación al odio y libertad religiosa en las redes sociales”

19.00 h Presentació de comunicacions
Presentación de comunicaciones

Dra. Francisca Pérez Ma d ri d. Catedràtica de Dret Eclesiàstic de
l‘Estat. Universitat de Barcelona

20.00 h Entrega Premi Josep Mª Guarro

2a ponència 11.00 h
“Continguts il·lícits online: nous riscos i nous reptes pel
legislador” “Contenidos ilícitos online: nuevos riesgos y nuevos retos
para el legislador”

PRESENTACIÓN

Taula d’experts: 18.00 h
“Internet: ¿tot gratuït?” // “Internet: ¿todo gratis?”

Dra.Esther Arroyo Amayuelas. Càtedra Jean Monnet de Dret
Privat Europeu. Universitat de Barcelona

Divendres, 15 de febrer
Viernes, 15 de Febrero
5a ponència 10.00 h
“La globalització i el nou dret privat”
“La globalización y el nuevo derecho privado”
Dr. Eugenio Llamas Pombo. Catedràtic de Dret Civil.
Universidad de Salamanca

12.00 h Pausa
3a ponència 12.30 h
“La justícia en l’era digital: avenços i desafiaments”
“La justicia en la era digital: avances y desafíos”
Dr. Fernando Gascón Inchausti
Catedràtic de Dret Process a l. Universidad Complutense de Mad rid

6a ponència 11.00 h
“Els nous proveïdors de serveis de pagament”
“Los nuevos proveedores de servicios de pago”
Dra. Carmen Alonso Ledesma. Catedràtica de Dret Mercantil.
Universidad Complutense de Madrid
12.00 h Pausa

4a ponència 17.00 h
“Urbanisme, medi ambient i acció pública: reptes de futur vistos
des del Dret Romà”
“Urbanismo, medio ambiente y acción pública: retos de futuro
vistos desde el Derecho Romano”
Dr. Antonio Fdez. de Bujan
Catedràtic de Dret Romà. Universidad Autónoma de Madrid

7a ponència 12.30 h
“Responsabilitat dels prestadors de serveis intermediaris i
plataformes d’internet”
“Responsabilidad de los prestadores de servicios
intermediarios y plataformas en internet”
Dr. Pedro de Miguel Asensio. Catedràtic de Dret Internacio nal
Privat. Universidad Complutense de Madrid
13.45 h Cloenda // Clausura

