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CONFERÈNCIA: 

ELS TREBALLS DE BON VEÏNATGE EN EL DRET 
VALENCIÀ. ANÀLISI DEL DRET Al “TORNALLOM” 
Organitzat per la Secció de Dret Agrari i d'Aigües de l'ICAV i el CVCA. 

Subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica 

 
15 de setembre de 2022 de 17.00 a 19.00 hores (2 hores) 

Curs Presencial (Aula ICAV) i En línia  
Plaza de Tetuan, 16 

 
 

OBJETIU 
 
L'objectiu és donar a conéixer una pràctica habitual en l'àmbit agrari que és la realització de 
tasques en el camp de manera recíproca i que s'emmarquen dins dels denominats treballs de bon 
veïnatge. S'analitzarà una d'aquestes pràctiques que és el “Dret al Tornallom” i la seua regulació 
en el Dret Valencià, les seues característiques i regulació. S'aportarà també una visió pràctica de 
tema en diferenciar-ho d'altres figures jurídiques i els diferents problemes que pot plantejar en la 
pràctica. 
 

PONENT 
 
Dra. Sra. Francisca Ramón Fernández. Professora titular de Dret Civil. Universitat Politècnica de 
València. Presidenta Secció de Dret Agrari i d'Aigües de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
València. 

 
INSCRIPCIÓ 
 
ACTE GRATUÏT.  
 
SUBVENCIONAT PER LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I 
QUALITAT DEMOCRÀTICA. 

 
La inscripció s'efectuarà a través de la pàgina web del col·legi www.icav.es en l'apartat de 
formació, Oferta Formativa 
 
En la inscripció haurà de seleccionar la modalitat triada en el desplegable ben PRESENCIAL o 
STREAMING. Assegure l'elecció abans de validar la inscripció. 
 
Si en realitzar la matriculació, no es rep el correu electrònic que confirma la inscripció, preguem 
que es pose en contacte amb el departament de formació. 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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PER UNA FORMACIÓ DE QUALITAT 
 

• Les baixes en els cursos hauran de comunicar-se per escrit al correu electrònic: 
formacion2@icav.es  abans de les 48 hores anteriors al seu inici.  
 

• La inscripció als cursos és personal i intransferible, no podent-se realitzar substitució total o 
parcial, en cas de no poder assistir haurà de causar baixa en la forma prevista. 
 

• En el cas que els ponents faciliten alguna documentació per als assistents aquesta es remetrà 
per correu electrònic amb posterioritat a la celebració de l'acte formatiu, llevat que s'indique 
el contrari per part dels ponents.  
 

• OPCIÓ PRESENCIAL: En totes les accions formatives realitzades pel Col·legi és obligatori 
acreditar-se a l'inici de cada sessió. S'acreditarà assistència només als quals es troben 
correctament inscrits tal com es descriu en l'apartat INSCRIPCIÓ havent assistit a la totalitat 
del Curs.  
 

• OPCIÓ STREAMING: Per a donar per superada la sessió haurà de quedar constància de la 
connexió des de l'inici de la mateixa i ha de durar fins a la finalització de la sessió. Per a 
l'obtenció de l'acreditació haurà de quedar constància de la seua connexió tal com s'indica en 
el punt anterior, havent d'acumular el 100% de les hores previstes. 
 

• Se certificarà el seguiment de la conferència si es compleix el seguiment descrit en els punts 
anteriors. L'acreditació de la participació en aquest curs, es registrarà en Cursos del col·legiat 
de la Gestió Personal de la Web de l'ICAV. 
 
El certificat podran descarregar-lo a partir del 5é dia després de finalització del curs. La 
descàrrega la podrà realitzar de la següent manera: 

 
Col·legiats/des hauran d'accedir a la web de l'ICAV (www.icav.es) a través d'ACCÉS 
COL·LEGIADES/US amb el seu usuari i contrasenya, clicar en el caixetí Certificats Col·legials 
on novament els demanarà usuari i contrasenya, triar del desplegable “certificats de 
formació”, i clicar a accedir.  
 
Associats/des ICAV hauran d'accedir a la web de l'ICAV (www.icav.es) a través d'ACCÉS 
ASSOCIADES/US amb el seu usuari i contrasenya, clicar en el caixetí Certificats Col·legials 
on novament els demanarà usuari i contrasenya i clicar a accedir.  
 
No col·legiats/des en la web de l'ICAV (www.icav.es) hauran de clicar en el Menú 
FORMACIÓ, dins trobaran un caixetí anomenat Certificats No Col·legiades/us, clicar en el 
caixetí i seguir les instruccions del tutorial.  

 

CONNEXIÓ SEMINARI (NOMÉS PER ALS INSCRITS EN AQUEIXA MODALITAT) 
 

• El seguiment en línia del curs es realitzarà a través de la plataforma Adobe Connect. Des del 
Departament de formació de l'ICAV, se li remetrà, al correu electrònic que ha registrat en la seua 
inscripció, un email amb la URL de la conferència, l'usuari, la contrasenya i les instruccions per a 
poder accedir, el mateix matí de la celebració del curs. 
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