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EL NOU BAREM DE TRÀNSIT 
 
Programa: 

1. Disposicions generals del nou Barem 

2. Els perjudicis personals al nou Barem 

3. La nova redacció de l'article 7 de la LRCSCMV, reclamació prèvia a l'assegura-
dora, oferta motivada y mediació 

4. Els perjudicis patrimonials en el nou Barem, lucre cessant, i despeses futures 

CURS ON-LINE: Especialización en el Nuevo Sistema de Valoración de Daños 

El curs té una durada de 20 hores, hi podreu accedir durant un període de 6 mesos i 
amb actualització permanent de tots els continguts.  
 

El contingut del material formatiu d'aquest curs està estructurat de la següent mane-
ra: 

1. Introducció: situa com a preàmbul històric a l'usuari en el marc del Sistema de 
valoració de danys i perjudicis causats per accidents de circulació 

2. Els diferents principis rectors i criteris generals de valoració recollits en la Llei 
3. Els conceptes d'indemnització per incapacitat temporal, permanent i per 

mort, desglossats en perjudici personal bàsic, particular i patrimonial, aquest 
últim, dividit entre dany emergent i lucre cessant; tot això exemplificat amb 
gràfics per a la millor comprensió i sintesi de l'assimilat a cada apartat 

4. Els casos especials que cita la nova llei, que corresponen amb la mort del lesi-
onat temporal i/o amb seqüeles abans de fixar-se l'import de la indemnització 

5. Casos pràctics per a cada un dels tipus d'indemnitzacions, on aprende a calcu-
lar els conceptes pas a pas seguint les taules que proposa la Llei 

6. Exercicis teòrics tipus test, escollits aleatòriament d'un ampli banc de pregun-
tes per avaluar els coneixements adquirits per l'alumne al llarg del curs 

7. Un glossari amb les definicions dels conceptes més importants per a la millor 
comprensió del curs en general 

8. Annexos o enllaços als diferents documents de la Llei: sobre responsabilitat 
civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, sobre enjudiciament ci-
vil, del contracte de l'assegurança, del codi civil, etc., disponibles tots en format 
PDF, així com les taules de les indemnitzacions per causa de mort, el barem 
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mèdic, el barem econòmic i les taules d'indemnitzacions per seqüeles i per in-
capacitat temporal que recull la Llei 

Preu conferència + curs on-line:  
Col·legiats exercents: 30 € 
Col·legiats no exercents: 35 € 
Alumnes Màster Advocacia: 30 € 
No col·legiats: 60 € (sempre que hi hagi disponibilitat) 

Inscripció: 

Places limitades a l'aforament de la Sala. 

Heu d'enviar la butlleta d'inscripció a la Secretaria del Col·legi junt amb el compro-

vant del pagament, abans del 26 de novembre. El pagament heu de fer-lo al compte 

de la Caixa d'Advocats 3191-0502-13-4581590728. Serà condició indispensable per 

formalitzar la inscripció complir aquests requisits. 

http://advocatslleida.org/documents/BUTLLETA_INSCRIPCIO_CURSOS.doc

