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el DOGC del passat 22 de febrer de 2017, va publicar la 
Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i 
de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i 
cinquè. L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes, aprovar la regulació dels contractes 
de compravenda, de permuta i de mandat, modificar i in-
corporar els contractes regulats per lleis especials i subs-
tituir la Compilació del dret civil de Catalunya de 1984.

Segons s’explica en el preàmbul de la llei,  s’ha optat per 
una estructura mínima, que pot ésser necessari de com-
pletar més endavant, de manera que el llibre sisè es divi-
deix, inicialment, en tres títols. el text regula els contrac-
tes de compravenda i de permuta, el de cessió de solar 
o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i 
els de conreu.
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Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’APCE, a apce@apcecat.cat

09:00 - 09:30 Recepció i i lliurament de la documentació

09:30 - 10:15 El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya 
relatiu a les obligacions i els contractes

Sr. Gerard Hernández
Soci de Cuatrecasas

10:15 - 11:00 L’afiançament de quantitats a compte i 
altres cobertures asseguradores per al 
sector promotor constructor i patrimonial

Sra. Magda Dalmau 
Directora Delegació Nordest Catalunya i 
Balears d’Asefa Seguros y Reaseguros
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