
   

 

 

  

   

 

TROBADA INTERPROFESSIONAL 
Divendres 27 de març de 2020 

11.30 h –Aula 1 Centre de Formació 
Seu Intercol·legial (Seu ICAB; Mallorca, 281, plant a baixa, Barcelona) 

INSCRIPCIONS: actesintercat@icab.cat 

DRET DE LA COMPETÈNCIA I COL·LEGIS 
PROFESSIONALS 

 
Infraccions per honoraris professionals, per activitats reservades en exclusiva, per 

campanyes publicitàries de professionals, per restriccions territorials i per registre de 

societats professionals. 

 

Sancions i la seva graduació. Control judicial de les infraccions i sancions. 

 

Anàlisi de la recent jurisprudència i doctrina administrativa. 

 

Ponents: 

 

Daniel Vázquez Albert 

Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona 

 

Carlos Balmisa García-Serrano 
Director del Departament de Control Intern 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

 

Modera: 

 
Frederic Munné Catarina 
Diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) 

 

Les Trobades Interprofessionals organitzades per l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya són un espai de reflexió per tractar sobre temes d’actualitat 

relacionats amb les professions i els col·legis professionals i estan adreçades a membres de les 

Juntes de Govern, directius/ves, assessors/es jurídics,  membres dels equips tècnics i 

col·laboradors/es dels col·legis professionals. 

                 INSCRIPCIONS VIA E-MAIL A L’ADREÇA actesintercat@icab.cat 
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya l’informa que de conformitat amb el Reglament General de Protecció de 

Dades de la Unió Europea i la LSSI-CE 34/2002 tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar les Juntes Directives, Assemblees 

Generals, Taules Tècniques, Taules Lletrades, Comissions, Grups de Treball, Observatoris, Centres d’Anàlisis i, en general, serveis i activitats de 

l’Associació. Les dades proporcionades es conservaran mentre no s’oposi al seu tractament. Pot consultar més informació sobre l'exercici dels 

seus drets o presentar una reclamació, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es. L’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i dret a 

la limitació del tractament mitjançant l’enviament d’una carta a la Secretaria de la Intercol·legial:  C/Mallorca 283, 08037 Barcelona  


