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INTRODUCCIÓ AL NOU DRET 

D’OBLIGACIONS I CONTRACTES DEL CODI 
CIVL DE CATALUNYA 

 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

 
La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida 
organitza dues sessions sobre el nou dret d’obligacions i contractes sota el títol, 
Introducció al nou Dret d’obligacions i contractes del Codi Civil de Catalunya que tindran 
lloc els dijous 15 i 22 de març de 2018, de 18.00 a 20.00 hores. Aquesta ponència estarà 
disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe,  durant 
3 mesos. 
   
 
L'objecte d'aquestes dues sessions és una introducció al nou dret d'obligacions i 
contractes arran de la promulgació i entrada en vigor del Llibre 6è del Codi Civil de 
Catalunya. Amb caràcter introductori caldrà fer esment de si la Generalitat té 
competència per a aprovar aquest llibre, atesa la interposició d'un recurs 
d'inconstitucionalitat per part del govern de l'Estat, i fer una crítica de la sistemàtica 
aprovada per a aquest Llibre 6è. 
 
A continuació s'analitzarà la regulació de la compravenda, aparentment molt diferent de 
la que es conté al Código civil estatal, però que en canvi està en la línia de les vendes de 
consum que es regulen al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. D'entrada, les novetats semblen moltes: s'afirma l'obligació de 
transmetre la propietat i de lliurar béns conformes en la mateixa definició. En efecte, la 
noció de conformitat és clau en aquesta regulació moderna de la compravenda i mereix 
un estudi detallat, junt amb les conseqüències de l'incompliment d'aquesta obligació i el 
ventall de remeis de què disposa en especial el comprador. Una altra novetat destacable 
és l'opció per l'open price, és a dir, no cal que el preu estigui determinat. Hi ha novetats 
destacades en matèria de rescissió per lesió en la mesura que s'afegeix com a causa de 
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resolució l'avantatge injust. D'altra banda, s'observen un seguit de normes específiques i 
feixugues sobre la compravenda d'immobles. 
 
Hi ha altres dos contractes que es regulen de bell nou: el contracte de mandat i el 
contracte d'aliments. A més s'estudiaran les novetats més destacables, que són poques, 
en la resta de contractes que es regulen el Llibre 6è. 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
1.- La discutida competència de la Generalitat de Catalunya 
2.- L’estructura de Llibre 6 
3.- El contra de compravenda 
4. El contracte de permuta 
5. El contracte de mandat i la gestió d’afers aliens sense mandat 
6. Els contractes de conreu 
7. El contracte d’aliments 
8. El censal i el violari 
9. El contracte d’integració 
 

Dijous, 15 i 22 de març de 2018 
A partir de les 18.00 hores 

 
Ponent, Sr. Antoni Vaquer Aloy 
Catedràtic de Dret Civil, director del Departament de Dret Privat de 
la UdL.  
 

 
LLOC  

 
· PRESENCIAL al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Lleida 
P. Sant Joan núm. 6-8, 1a planta 
25007 Lleida   
T- 973 238 007 
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o 
diferit des del propi ordinador. 
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PREUS 
 

 

 
Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Lleida: 
 

 Videoconferència / Streaming: 15€ 
 
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats 
de Lleida, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 
 

 Videoconferència / Streaming: 15€ 
 
Altres professionals: 
 

 Videoconferència / Streaming: 20€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Dijous 15 de març de 2018 
Hora: A partir de les 18.00 hores. 
*Aquesta sessió es podrà seguir en directe i/o diferit a través de 
la nostra Plataforma Formativa. 
 

 
Data: Dijous 22 de març de 2018 
Hora: A partir de les 18.00 hores. 
*Aquesta sessió es podrà seguir en diferit a través de la nostra 
Plataforma Formativa. 
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
PRESENCIALS 

 
Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir 
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats 
de Lleida. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat                  
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING 

 
En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta 
ponència. Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual 
d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 
d’aquest Consell i trobareu les passes a seguir. 
 
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 
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transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: 
ES52-3191-0500-04-4591375128 
 
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 
formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud 
d’inscripció.  
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