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TEMA 1: L'OBLIGACIÓ, SUBJECTES I OBJECTE 
 
1. La relació obligatòria: concepte. El dèbit i la responsabilitat. L'obligació 

natural. 
2. Les fonts de l’obligació. 
3. Les parts de la relació obligatòria. Determinació dels subjectes. Posició 

creditòria i posició deutora 
4. Pluralitat de subjectes. 
5. Objecte: la prestació; concepte i requisits. 
 
TEMA 2: CLASSES D'OBLIGACIONS 
 
1. Obligacions de donar, fer i no fer; de mitjans i de resultat. 
2. Obligacions genèriques i específiques. 
3. Obligació alternativa. L'obligació facultativa. 
4. La divisibilitat i la indivisibilitat de la prestació. 
5. Obligacions líquides i ilíquides. 
6. Obligacions principals i accessòries. 
 
TEMA 3: OBLIGACIONS DE DINER 
 
1. Concepte i funcions del diner. 
2. Els deutes de diner: concepte i classes. 
3. L'obligació en moneda estrangera: concepte, règim. 
4. El deute d'interessos: concepte, classes, quantia. L'anatocisme. 
5. Les alteracions del valor de la moneda. Nominalisme i valorisme. 

Clàusules d'estabilització. 
 
TEMA 4: UNITAT I PLURALITAT DE VINCLES 
 
1. La concurrència d’obligacions: obligació única i pluralitat d’obligacions.  
2. Obligacions recíproques o sinal.lagmàtiques: concepte; L'"exceptio non 

adimplendi contractus"; règim de la mora; els riscs.  
3. La resolució per incompliment: l'article 1124 del Codi Civil. 
 
TEMA 5: CIRCUMSTÀNCIES DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
1. Circumstàncies de l’obligació. 
2. Lloc de la relació obligatòria. 
3. El temps. Obligacions instantànies i duraderes. L’obligació a termini. 
4. L'obligació condicional: concepte, funció, classes i compliment i 

incompliment de la condició. Règim de la condició suspensiva i de la 
condició resolutòria. 

5. L’obligació modal. 
 
TEMA 6: EL PAGAMENT O COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. El pagament: concepte, funcions i naturalesa jurídica. Requisits. 
2. Requisits objectius: identitat, integritat i indivisibilitat. Lloc i temps. 
3. Subjectes del pagament. El pagament de tercer. El pagament a persona 

distina del creditor. 
4. El pagament per mitjà de targes de crèdit. 
5. Prova i despeses del pagament. 
6. La imputació de pagaments: concepte, pressupòsits, criteris. 
7. El cobrament de l'indegut: concepte, pressupòsits, l’acció de restitució, la 



prova. 
 
TEMA 7: ELS SUBROGATS DEL COMPLIMENT 
 
1. Els subrogats del compliment. 
2. La consignació: concepte, requisits i efectes. 
3. La compensació: concepte, classes i règim jurídic. 
4. La dació en pagament: concepte, naturalesa jurídica, efectes. 
5. El pagament per cessió de béns. 
 
TEMA 8: L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ I LA RESPONSABILITAT 
CONTRACTUAL 
 
1. Concepte i causes d'incompliment. 
2. La mora del deutor: concepte, requisits i efectes. 
3. Compliment defectuós. Supòsits i efectes. 
4. L’incompliment definitiu. 
5. La lesió del crèdit: remeis, la responsabilitat civil. La lesió per actes de 

tercer. 
6. Imputabilitat: del creditor, la mora accipiendi; del deudor. 
7. La responsabilitat per l’incompliment imputable. 
 
TEMA 9: LA PROTECCIÓ DEL CRÈDIT 
 
1. Mitjans de tutela i protecció del crèdit.  
2. Responsabilitat patrimonial i execució forçosa singular, l’acció de 
compliment. 
3. L'acció directa.  
4. L'acció subrogatòria. 
5. L'acció revocatòria o pauliana. 
6. La pluralitat de creditors: els privilegis. Classificació i prelació. 
 
TEMA 10: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
1. La modificació: concepte. 
2. La novació: concepte,requisits i efectes. 
3. El canvi de creditor: la cessió de crèdits; la subrogació. 
4. La transmissió passiva de l'obligació: concepte, modalitats i efectes 

comuns. 
 
TEMA 11: LES GARANTIES DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. Les garanties de l'obligació: concepte i naturalesa jurídica. 
2. La pena convencional: concepte i règim jurídic. 
3. Les arres: concepte, classes i règim jurídic. 
4. El dret de retenció: concepte, fonament, naturalesa jurídica. 
 
TEMA 12: EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. Causes. 
2. La impossibilitat sobrevinguda. 
3. Mutuo disenso. 
4. Denúncia per voluntat unilateral. 
5. La condonació o remissió. 
6. La confusió. 
 
TEMA 13: LA PLURALITAT DE SUBJECTES 
 
1. Pluralitat de subjectes i modalitats de concurrència. 



2. Obligacions parciàries: concepte. Règim jurídic dels crèdits i dels deutes. 
3. Les obligacions mancomunades: concepte. El crèdit mancomunat. El 

deute mancomunat. 
4. Les obligacions solidàries: concepte. Règim jurídic del crèdit i del deute 

solidaris. 
 
TEMA 14: LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL 
 
1. La responsabilitat civil extracontractual: concepte i funció.  
2. Responsabilitat penal i responsabilitat civil. 
3. Pressupòsits de la responsabilitat civil. Prescripció de l’acció.  
4. Prevenció de la responsabilitat. 
5. Responsabilitat per fet aliè. Responsabilitat pels danys causats pels 

animals i les coses. 
6. Responsabilitat de les administracions públiques. 
7. Règims especials de responsabilitat. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret civil que es 
refereixi al Dret d'obligacions i la responsabilitat civil. 
S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
També són útils les obres col.lectives de Comentaris al Codi Civil (la consulta a 
l'article corresponent): 
 
- Comentario al CC y Compilaciones Forales. EDERSA. Madrid 1979-1995. 
- Comentario al CC. Ministerio de Justicia. Madrid 1991-1992. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’quest programa. 
 
A l’inici del curs el professor responsable del mateix indicarà les formes 
d’avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


