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Comunicació Biblioteca núm. 02/2023 – 16 de març de 2023 

Promoció BiblioICATER: ‘El ejercicio de la acción de 
responsabilidad civil por daños’. Fine 23 de març. 

Per seguir amb la política de facilitar-vos l’accés a documentació jurídica 
actualitzada, de qualitat i a bon preu, us oferim una nova promo 
#BiblioICATER:  

Posem a la vostra disposició el llibre és ‘El ejercicio de la acción de 
responsabilidad por daños’. L’edita l’Editorial LA LEY i té 475 pàgines. Us 
l’oferim en versió paper+ digital amb un descompte de prepublicació de 
més del 40% respecte al preu de venda que tindrà a les llibreries.  

Aquesta monografia tracta de fer una anàlisi transversal que permeti 
donar cabuda a l'estudi de qüestions com el consentiment mèdic 
informat, la responsabilitat civil en l'àmbit penal, la compensació de 
culpes, l'acció de repetició, els terminis de prescripció, la consideració de 
defecte en els productes defectuosos que hagin pogut produir un mal, la 
càrrega de la prova del mal causat, les causes d'exoneració de 
responsabilitat, la responsabilitat solidària la quantificació i límits a la 
indemnització etc. Inclou un annex amb formularis (per consultar i/o 
descarregar en línia) 

Si us interessa, demaneu-nos-el  a través del  formularis que trobareu a 
continuació. Atenció al termini de reserva, tanquem el 23 de març!  

 

• El ejercicio de la acción de responsabilidad por daños. 475 pàgines. 
(edició paper+digital= 37 € IVA inclòs) 
 

Reserva AQUÍ el teu exemplar.  

 

RECOLLIDA DELS EXEMPLARS: L’entrega dels exemplars està prevista a partir del 3 
d’abril de 2023. Tan bon punt arribin a la Biblioteca, us informarem per mail perquè els 
recolliu a les seus col·legials.  

MOLT IMPORTANT: Els/les col·legiats/des que feu la reserva ESTEU COMPRANT 
l’exemplar. És una compra que es facturarà via compte bancari. I en fer-vos el càrrec 
via banc, us arribarà també la factura (naturalment, sempre que la promoció es faci 
efectivament, no si s’anul·la o es suspèn per no arribar al nombre d’exemplars o per 
altres raons). 
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