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Comunicacions 

El Comitè Organitzador obre el 
termini per a la presentació de 
comunicacions, d'acord amb les 
següents bases: 

1. Fins a l’1 de desembre de 
2015 es podrà comunicar a 
l'adreça de correu electrònic 
office.housing@urv.cat l'interès de 
presentar una comunicació, 
especificant el títol i un resum 
de 200 paraules o índex dels 
t e m e s a t r a c t a r, q u e e s 
d i s t r ibu i rà , s i s ’ escau, a l s 
assistents del Congrés. 

2. El Comitè decidirà, en el 
termini d'una setmana a partir de 
la data anterior, les comunicacions 
que es presentaran a la Jornada. 

3. El text de la comunicació haurà 
de ser inèdit, ajustar-se a la 
temàtica de la Jornada i seguir 
les normes d'estil que el Comitè 
establirà una vegada acceptada la 
proposta de comunicació. 

Lloc de celebració 
Campus Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Av. Catalunya, nº 35, 43002 - Tarragona 


Jornada de Dret Civil català
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Programa 
15:30 h. Registre i benvinguda


16:00 h. Inauguració de la Jornada. Dr. 
Josep. A. Ferré, Rector URV; Sr. Carles 
Sala, Secretari d’Habitatge Generalitat 
Catalunya; Sr. Joan C. Ollé, Degà del  
Col·legi de Notaris de Catalunya.


16:20 h. “Les tinences intermèdies i la 
resta de tinences de l’habitatge”, Dr. 
Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret 
Civil, Universitat Rovira i Virgili.


16:40 h. “Tinences intermèdies i 
legis lació de l ’Estat en matèr ia 
hipotecària, regitral i de consum”, Dr. 
Francisco Javier Gómez Gall igo, 
Registrador, Director General dels 
Registres i del Notariat.


17:30 h. Pausa-cafè


17:40 h. “La propietat compartida”, Dr. 
Esteve Bosch Capdevila, Catedràtic de 
Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili.


Presentació 
Per Llei 19/2015 de modificació del Codi Civil 
de Catalunya es regulen la propietat 
compartida i la propietat temporal.


Són dues noves formes de propietat que volen 
facilitar l'accés a l'habitatge i altres béns 
mitjançant el fraccionament del domini, a 
través de la seva adquisició progressiva o a 
través del temps. Suposen una forma de 
tinença que combina assequibilitat, estabilitat i 
flexibilitat, superant la dicotomia propietat-
lloguer, però també la idea de drets reals 
limitats i drets personals.


Per la seva novetat i per l'interès que han 
despertat també a la resta de l'Estat, són el 
tema d’aquesta Jornada de Dret Civil català, 
co-organitzada pel Departament de Dret Privat, 
Processal i Financer, la Càtedra d'Habitatge de 
la Universitat Rovira i Virgili i i el Col·legi de 
Notaris de Catalunya, emmarcant-se en el 
Pro jecte del Min ister i d ’ Economia i 
Competitivitat DER2014-55033-C3-1-P.


18:00 h. “La propietat temporal”, Dr. 
Pedro del Pozo Carrascosa, Catedràtic 
de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili.


18:20 h. “Aspectes notarials de les 
noves formes de propietat”, Sr. Martín 
Garrido Melero, notari i professor URV.


18:40 h. “Aplicació pràctica de les TI 
en la cojuntura actual”, Francisco 
Echeverría Summers, advocat.


19 h. Comunicacions.


1 9 : 3 0 h . P a r t i c i p a c i ó d e l s 
professionals. Debat i discussió.


20:30. Fi de la jornada


Amb el suport de

“The authorities in Member States responsible 
for meeting housing needs should ensure that 
there are services in place to assist in adapting 
current houses as well as promoting new 
concepts in housing design and community 
living, including appropriate financial and legal 
measures” (Opinion of the European Economic 
and Social Committee  2009/C77/26).


