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1. OBJECTIUS

Introduir l'alumne, des de la perspectiva del dret civil català, en el coneixement del
concepte, fonaments i  part general del dret civil,  incloent en aquesta l'àmbit del
dret de la persona, dels béns i del dret subjectiu. Així mateix, l'alumne haurà de
conèixer i saber utilitzar, en acabar, els principals instruments jurídics de suport:
repertoris de jurisprudència, bases de dades, etc.

2. CONTINGUTS

Classes teòriques consistents en el desenvolupament del programa de l'assignatura.
Classes pràctiques  consistents  en el  plantejament  de supòsits  de fet  relatius  al
temari, que han de ser resolts per l'alumne de manera individual, amb posterior
anàlisi col·lectiu dirigit pel professor.
Recensió de monografies i textos jurídics recomanats.

3. PROGRAMA

INTRODUCCIÓ

1. El concepte de dret civil.
2. La coexistència de règims jurídics civils com a resultat d'un procés històric.

L'ordenament civil  de Catalunya en el marc de la pluralitat d'ordenaments
civils de l'Estat espanyol. L'ordenament jurídic i les seves fonts. Els elements
de complementació de l'ordenament jurídic.

3. La interpretació i l'aplicació de la llei. L'àmbit d'aplicació de la llei . L'eficàcia
de la llei.

PART GENERAL

1. La  persona:  la  personalitat  civil:  la  persona  física:  els  drets  de  la
personalitat:  l'estat  civil  i  la  condició  civil  de  la  persona:  l'edat:  la
incapacitació: els criteris personals d'aplicació de les normes: nacionalitat,
veïnatge civil i domicili: l'absència: el registre civil: la persona jurídica.

2. Els béns: els béns: les universalitats.
3. Les  situacions  jurídiques:  la  relació  jurídica:  el  dret  subjectiu:  el  límit

temporal de l'exercici i l'existència de les situacions jurídiques subjectives.
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

- Codi Civil (1889)
- Legislació  Civil  de Catalunya:  Compilació  del  Dret  Civil  de Catalunya (1984).

Primera Llei del Codi Civil de Catalunya. Lleis especials
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6. AVALUACIÓ

Es realitzarà un examen final amb dues parts: teòrica i pràctica. Per a superar-lo cal
haver obtingut la qualificació d'APROVAT en cadascuna de les parts.
L'assistència  a  classe,  la  resolució  dels  casos  pràctics  i  la  recensió  dels  textos
jurídics recomanats es podran valorar per a incrementar la nota final obtinguda en
l'examen.
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