
ORGANITZA 

COL·LABORA 

DIPLOMES 
Els assistents al Congrés rebran un diploma acreditatiu de 
la seva participació 
 

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ 
Dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2011, a l’Aula 
Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili (Avinguda Catalunya 35, 43002, 
Tarragona) 
 

DIRECCIÓ 
Esteve BOSCH CAPDEVILA, catedràtic de Dret Civil de  la URV 
Martín GARRIDO MELERO, notari de Tarragona i professor 
de Dret Civil de la URV 
 

COORDINACIÓ ACADÈMICA 
Reyes BARRADA ORELLANA, professora agregada de Dret 
Civil de la URV 

Ana GIMÉNEZ COSTA, professora col·laboradora 
permanent de Dret Civil de la URV 

Héctor SIMÓN MORENO, investigador postdoctoral de Dret 
Civil de la URV 

Cristina VILLÓ TRAVÉ, becària de Dret Civil de la URV 
 

SECRETARIA TÈCNICA 
Sra. Mireia EIZAGUIRRE ROIG 
mireia.eizaguirre@urv.cat 
Departament de Dret Privat, Processal i Financer 
URV -  Campus Catalunya, 
Avda. Catalunya 35 
43002, Tarragona 
Tel 977256562 / 977558379 
Fax  977558846  

OBJECTIUS DEL CONGRÉS 
El VIè. Congrés de Dret Civil Català està dedicat al debat 
sobre el procés de desenvolupament i revisió del dret civil 
català, centrat el primer en el dret d’obligacions i 
contractes i el dret de família, i el segon en matèries que, 
si bé aprovades per lleis relativament recents, no han 
estat exemptes de polèmica, com és el cas de la propietat 
horitzontal. 

El gruix del Congrés estarà dedicat al dret d’obligacions i 
contractes, que avui es troba en un procés de canvi. Per un 
costat, en l’àmbit europeu, i dins de les mesures per 
facilitar les transaccions transfrontereres com una de les 
vies per impulsar la recuperació econòmica, una de les 
opcions ha estat l’elaboració d’una sèrie de principis 
comuns i regles model que s’han traduït primer en 
l’establiment d’un Marc Comú de Referència i, més 
recentment, en una proposta de llei opcional comuna 
sobre compravenda. Per altra banda, els drets nacionals 
viuen un procés de modernització, com ho palesa, entre 
d’altres, la reforma del dret d’obligacions que s’ha fet a 
Alemanya, les diferents propostes de reforma del Codi civil 
francès en matèria d’obligacions i contractes, i a 
Espanya la Propuesta de Modernización del Código Civil 
Español en materia de Obligaciones y Contratos elaborada 
per la Comisión General de Codificación. I dins d’aquest 
context, el Legislador Català es troba immers en la tasca de 
completar el CCCat amb l’elaboració del llibre sisè 
dedicat a les Obligacions i els Contractes. 
 

COMUNICACIONS 
Les persones interessades poden proposar la presentació 
de comunicacions d’acord amb les següents bases: 

El text de la comunicació serà inèdit, i haurà de tractar 
estrictament sobre la següent temàtica: “L’harmonització i 
modernització del dret contractual”. 

A partir de l’1 d'octubre i fins el 23 de novembre 
s’haurà de comunicar al Comitè Organitzador 
(mireia.eizaguirre@urv.cat) l'interès en presentar una 
comunicació, especificant-ne el títol i un breu resum o 
índex de les qüestions a tractar.  

Les comunicacions acceptades disposaran d’uns cinc 
minuts per a la seva exposició oral en el Congrés. 

S’expedirà un document acreditatiu de totes les 
comunicacions acceptades. 
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QUOTES 
Quota general 

•Quota gratuïta fins el 24 de novembre, o fins a 
exhaurir places 
•A partir del 25 de novembre: 60€ 
 

Quota alumnes URV 
•Els alumnes URV de llicenciatura de Dret, llicenciatura 
de Ciències del Treball, diplomatura de Relacions 
Laborals o diplomatura de Treball Social, que sol·licitin el 
reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció hauran de 
pagar una quota de 20€ i fer la inscripció entre l’1 i el 26 
de novembre. 
 

•Quota gratuïta pels alumnes pertanyents a la Facultat 
de Ciències Jurídiques. El període d’inscripció finalitzarà 
el 26 de novembre. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ 
1. Empleneu la butlleta d'inscripció o bé, si no heu de fer 
cap pagament, envieu  un correu electrònic amb les 
dades que consten a la butlleta a mireia.eizaguirre@urv.cat 
2. Si s'escau, ingresseu l'import de la matrícula al compte 
de Catalunya Caixa 2013-3074-61-0211236492 i lliureu la 
butlleta juntament amb el justificant del ingrés: 
 

•per correu postal al Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer de la Facultat de Ciències Jurídiques 
de la URV (avinguda Catalunya, 35, 43002 Tarragona), o  
per fax al 977 55 88 46, o bé 
escanejat a mireia.eizaguirre@urv.cat 
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Nom i cognoms 

DNI 

Telèfon 

Adreça postal 

Població                      Codi postal 

Correu electrònic 

Professió 

DIMECRES 30 de novembre 
MATÍ: PRIMERA PONÈNCIA 

Les darreres propostes d’harmonització i 
modernització del dret d’obligacions i contractes 
i les seves repercussions a Espanya i a Catalunya  

 
 

09.30h. Inauguració del Congrés 
 

10.00h. La Proposta de Marc Comú de Referència i la Llei 
Opcional Comuna sobre Compravenda 

Fernando GÓMEZ POMAR, catedràtic de Dret Civil de la  
Universitat Pompeu Fabra 

 

10.30h. La Proposta de Modernització del Codi Civil 
Espanyol en matèria d’obligacions i contractes 

José Ma. MIQUEL, catedràtic emèrit de Dret Civil de la  
Universidad Autónoma de Madrid 

 

11. 00h. Debat 
11.30h. Pausa 
 

12.00h. Taula Rodona:  
 

El Llibre Sisè del Codi ivil de Catalunya 
Joan Carles OLLÉ FAVARÓ, degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (moderador) 

José María MIQUEL, catedràtic de Dret Civil de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Antoni MIRAMBELL ABANCÓ, catedràtic de Dret Civil de la 
Universitat de Barcelona 

Antonio CUMELLA GAMINDE, registrador de la 
propietat de Granollers 

 
 
 
 
 

TARDA: SEGONA PONÈNCIA 
Models de modernització i reforma del dret 

contractual en relació a institucions concretes  
 

16.30h. De la rescissió per lesió a l’aprofitament injust 
Miquel MARTÍN CASALS, catedràtic de Dret Civil de la 
Universitat de Girona 

 

17.00h. Els remeis davant l’incompliment del contracte 
Esther GÓMEZ CALLE,  catedràtica de Dret Civil de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

17.30h. Debat 
18.00h. Pausa 
 

18.30h. La representació i l’apoderament 
Leopoldo MARTÍNEZ DE SALINAS ALONSO, notari de Barcelona 

 

19.00h. Lectura de comunicacions 

DIJOUS 1 de desembre 
TARDA: TERCERA PONÈNCIA 

El nou dret civil català i la seva revisió 
 
16.30h. Taula rodona: 

El nou dret de família català. Estat de la qüestió: guarda 
compartida; prestació compensatòria i dret de 
compensació; nous mecanismes de protecció de les 
persones amb capacitat disminuïda; pactes familiars sobre 
distribució de la custòdia. 

Martín GARRIDO MELERO, notari de Tarragona i professor 
de Dret Civil de la URV (moderador) 

Jordi RIBOT IGUALADA, catedràtic de Dret Civil de la 
Universitat de Girona 

Antonio GINER GARGALLO, degà del Col·legi de  
Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya 

Antonio LONGO MARTÍNEZ, notari de Calafell 

Manuel DÍAZ MUYOR, magistrat de la secció 1ª de 
l’Audiència Provincial de Tarragona 

Concha  BALLESTER COLOMER, presidenta de la secció de 
família del Col·legi d’Advocats de Tarragona 
 

18.00h. Pausa 
 

18.30h. Taula rodona: 

 La revisió del règim de la propietat horitzontal 

Carles ENRIC FLORENSA, director de l'Observatori de Dret 
Privat de Catalunya (moderador) 

Mª del Carmen GETE-ALONSO y CALERA, catedràtica de 
Dret  Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Francesc TORRENT CUFÍ, notari del Masnou 

Pedro L. YÚFERA SALES, degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona 

Esteve MARTÍ PUJALS, president del Col·legi 
d’Administradors de Finques de Tarragona  

 

20.00h. Cloenda del Congrés 


