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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES

Codi 101812

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

7.5

Grups 1GM 3 GM

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Dra. Neus Cortada

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial; 75 hores presencials 
60% no presencial; 112,5 hores treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

Horari de tutoria/lloc Matins

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Dra. Dolors Toldrà Roca 
Dra. Neus Cortada 
Dra. Adoracion Maria Padial Albas

Informació complementària de l'assignatura

Cal assistir a les classes amb els textos legals recomanats.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Correcció en l'expressió oral i escrita

Objectius

Descric i argument el Dret com a sistema regulador de les relacions socials i, en concret, de les
relacions patrimonials
Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes.

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Objectius

Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius

Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
Identifico i qualifico les diferents parteixes intervinents en la relació obligatòria
Exposo amb claredat la dinàmica de la relació obligatòria, distingint entre la seva contitución,
modificació i extinció
Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Capacitat per redactar documents jurídics de diferent naturalesa

Objectius

Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
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Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor

Objectius

Diferencio l'àmbit del dret patrimonial dels altres àmbits de la matèria civil
Descric i argument el Dret com a sistema regulador de les relacions socials i, en concret, de les
relacions patrimonials
Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
Identifico i qualifico les diferents parteixes intervinents en la relació obligatòria
Exposo amb claredat la dinàmica de la relació obligatòria, distingint entre la seva contitución,
modificació i extinció
Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Objectius

Descric i argument el Dret com a sistema regulador de les relacions socials i, en concret, de les
relacions patrimonials
Exposo amb claredat la dinàmica de la relació obligatòria, distingint entre la seva contitución,
modificació i extinció
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

Objectius

Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Competències transversals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal)

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Objectius

Descric i argument el Dret com a sistema regulador de les relacions socials i, en concret, de les
relacions patrimonials
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Objectius

Diferencio l'àmbit del dret patrimonial dels altres àmbits de la matèria civil
Descric i argument el Dret com a sistema regulador de les relacions socials i, en concret, de les
relacions patrimonials
Distingeixo les diferents fonts de les obligacions
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Identifico i qualifico les diferents parteixes intervinents en la relació obligatòria
Exposo amb claredat la dinàmica de la relació obligatòria, distingint entre la seva contitución,
modificació i extinció
Esquematitzo un contracte distingint entre el seu concepte, el seu règim i els seus efectes
Diferencio els diversos tipus contractuals
Destrio els diferents tipus contractuals d'entre els pactes complexos de la realitat jurídica
Descric el concepte de responsabilitat contractual i extracontractual

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc I. TEORIA GENERAL DE L'OBLIGACIÓ

Dra. Dolors Toldrà Roca

          Tema 1. El Dret civil patrimonial. Els drets reals i els drets de crèdit.

          Tema 2. L'obligació. Fonts i elements estructurals.

          Tema 3. Classes d'obligacions (I). La cotitularitat en les posicions jurídiques.

          Tema 4. Classes d'obligacions (II).

          Tema 5. Les garanties de l'obligació. El compliment, la modificació i l'extinció de l'obligació.

Bloc II. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE. CONTRACTES I.

Dra. Adoración Padial Albás

          Tema 6. El contracte: formació i interpretació.

          Tema 7. Eficàcia. Modificació, cessió i extinció del contracte.

          Tema 8. El contracte de compravenda. Compravendes especials.

          Tema 9. Permuta. Cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura.

          Tema 10. Contractes d'arrendament I: Els arrendaments urbans.

Bloc III. CONTRACTES II. DRET CONTRACTUAL EUROPEU.

Dra. Neus Cortada Cortijo

Tema 11. Contractes d'arrendament II: arrendaments d'obra i serveis. Contracte de conreu.

Tema 12. El mandat. Contracte de societat. 

Tema 13. Préstec, dipòsit i fiança.

Tema 14. Altres contractes: contractes aleatoris i contractes de resolució de conflictes.

Tema 15. Dret contractual europeu

 

Eixos metodològics de l'assignatura

GG: classe magistral.

GM: pràctiques, ús de les TIC, mètode del cas, debats, seminaris, conferències, tutories ...
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

SETMANES DESCRIPCIÓ

17 setembre a 15 d'octubre  Bloc I

16 d'octubre  Avaluació Bloc I

22 d'octubre a 19 de novembre  Bloc II

20 de novembre  Avaluació Bloc II

26 novembre a 18 de desembre  Bloc III

8 de gener  Avaluació Bloc III

 23 de gener  Prova test

  

 

Sistema d'avaluació

TEMES ACTIVITATS AVALUACIÓ  %  DATES

 1 al 5  Prova Bloc I  25%  16 d'octubre

 6 al 10  Prova Bloc II  25%  20 de novembre

 11 al 15  Prova Bloc III  25%  8 de gener

 1 al 15  Prova test  25%  23 de gener

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil, II, «Derecho de Obligaciones», Edisofer, Madrid.

 DÍEZ-PICAZO, Luis-GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho civil, Volumen II, Tecnos, 9ª ed., Madrid, 2001,
reimp. 2012.

 LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho civil,II, Derecho de Obligaciones, Vol. 1º, «Parte
General. Teoria General del Contrato»; 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2007; Vol. 2º, «Contratos y Cuasicontratos. Delito
y cuasidelito», 5ª ed., Dykinson, Madrid, 2009.

PUIG FERRIOL, Lluís-ROCA TRIAS, Encarna, Institucions del Dret civil de Catalunya, Volum I, Tirant lo Blanch,
5ª ed., València, 1998.

 

Textos legals

EGEA, Joan-FERRER, Josep, CODI CIVIL DE CATALUNYA i legislació complementària, EUB, Barcelona, 14a.
edició, 2011.

CÓDIGO CIVIL: de qualsevol editorial, edició de 2011.
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