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Introducció

Contractació, dret de danys i dret societari constitueix un material que recull les

institucions essencials i més freqüents dins l’àmbit del dret patrimonial privat

amb les quals treballa un advocat en la pràctica. El coneixement d’aquestes

institucions, i també de la jurisprudència relativa a cadascuna, són necessa-

ris per a poder oferir al client un assessorament de qualitat. Ara bé, s’ha de

tenir present que qui vulgui ser un bon advocat té l’obligació d’actualitzar-

se constantment. Per això, aquests coneixements s’han de completar sempre

amb un “estar al dia” de les darreres modificacions normatives i de la darre-

ra jurisprudència –i controlar, si escau, les línies discrepants que s’hi puguin

donar. Sempre serà adient completar aquest saber amb l’estudi de la doctrina

que hi ha en la matèria.
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Objectius

1. Adquirir una visió pràctica dels aspectes essencials del dret patrimonial

civil mercantil.

2. Aprendre, com a advocat, a assessorar els clients de manera adequada en

aquest àmbit jurídic.

3. Oferir elements de referència per a fonamentar qualsevol escrit de la pràc-

tica jurídica.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Dret de la contractació
Eduardo Valpuesta Gastaminza

1. Contractes translatius del domini

2. Contractes d’arrendament

3. Contractes de finançament, de fiançament i bancaris

4. Contractes de serveis

5. Contractes de col·laboració: intermediació i distribució

6. Contractes societaris

7. Contractes aleatoris

8. Contractes en la litis

Mòdul didàctic 2
Dret de danys
Eduardo Valpuesta Gastaminza

1. El dret de danys: característiques i legislació i jurisdicció aplicables

2. Elements de la responsabilitat: acte, dany, relació de causalitat i imputa-

ció subjectiva

3. Reparació del dany

4. Responsabilitat civil pel fet d’un altre

Mòdul didàctic 3
Dret societari
Blanca Torrubia Chalmeta

1. Concepte i tipologia de les societats mercantils

2. Societats personalistes

3. Societats de capital

4. La societat anònima

5. La societat de responsabilitat limitada

6. Separació i exclusió de socis

7. Societat unipersonal

8. Modificacions estructurals de les societats mercantils

9. Dissolució i liquidació de les societats de capital

10. Societats anònimes o limitades especials

11. Altres formes societàries

12. Els grups de societats
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