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1. L’ASSIGNATURA EN EL CONJUNT DEL PLA D’ESTUDIS

L'assignatura  es  situa  a  l'inici  de  la  diplomatura,  en  concret,  en  el  primer
quadrimestre del primer curs, per tal de permetre l'estudiantat l'aprenentatge d'uns
continguts bàsics del dret civil que permetin interpretar en clau jurídica les diferents
circumstàncies i esdeveniments que trobaran en el marc de l'exercici professional
empresarial al que va destinada la seva formació acadèmica.

2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

- Assolir una visió general de les institucions bàsiques del dret civil,
fonamentalment del dret civil català - incidint especialment en aquells aspectes
més interessants des del punt de vista empresarial - contractes de consum,
responsabilitat de l'empresari, aspectes civils de l'empresa familiar...-. 

- Analitzar el vessant jurídic de la realitat econòmica i social que ens envolta -
noticies de premsa, aprovació de noves lleis...-.

- Conèixer i utilitzar determinades bases de dades jurídiques, interpretar
sentències, consultar lleis...

3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA

- Familiarització amb la utilització dels conceptes jurídics bàsics per tal d'aplicar-
los  a  situacions ordinàries  de  la  pròpia  vida,  tant  en  l'àmbit  personal  com,
fonamentalment,  empresarial.  Identificar  situacions  que  poden  tenir
transcendència  en  l'àmbit  jurídic:  Conceptes  com  arrendament,  obligacions,
compravenda, garanties, servituds ... han de quedar incorporats al vocabulari de
forma natural. 

- Adquisició  d'habilitat  en  la  consulta  de  normes  jurídiques  -  llei,  decrets,
identificació de les disposicions transitòries, disposicions finals... - tant en paper
com en suport electrònic - consulta de les principals bases de dades jurídiques-. 

- Familiarització amb el funcionament dels tribunals de justícia i interpretació de
sentències i resolucions judicials en general.
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4. CONTINGUTS

TEMA 1. EL CONCEPTE DE DRET CIVIL.

TEMA 2. L’ORDENAMENT JURÍDIC.
1. El concepte i les característiques de l’ordenament jurídic.
2. Les fonts de l’ordenament jurídic espanyol.

2.1. La llei.
2.2. El costum.
2.3. Els principis generals del dret: les seves funcions.

3. Els elements de complementació: la jurisprudència.
4. El Dret de la Comunitat Europea i la seva influència en el Dret intern.

TEMA 3. LA COEXISTÈNCIA D’ORDENAMENTS: L’ORDENAMENT CIVIL DE
CATALUNYA.
1. La Constitució de 1978 i el reconeixement general dels Drets civils territorials.
2. L’ordenament civil de Catalunya: el seu caràcter incomplet.
3. La relació entre el Dret civil català i el Dret civil estatal a Catalunya.
4. La relació entre el Dret civil català i la resta de Drets civils territorials.

TEMA 4. L’APLICABILITAT DE LA LLEI.
1. El concepte de vigència de la llei.

1.1. L’àmbit territorial de vigència
1.2. L’àmbit temporal de vigència.

1.2.1. L’entrada en vigor i la pèrdua de vigència.
1.2.2. L’aplicabilitat immediata i la no retroactivitat de la llei.

2. L’aplicabilitat de les lleis no vigents.
2.1. L’aplicabilitat de les lleis derogades: les Disposicions transitòries.
2.2. L’aplicabilitat de les lleis no vigents en el territori: el conflicte de lleis.

3. La no aplicabilitat de la llei.
3.1. La ignorància de la llei i l’error de dret.
3.2. El frau a la llei.
3.3. L’exclusió voluntària de la llei aplicable.

4. La infracció de la norma: l’acte contra llei.

TEMA 5. LA PERSONA FÍSICA.
1. La personalitat civil.

1.1. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar.
1.2. El poder de disposició.
1.3. Les prohibicions.

2. L’adquisició de la personalitat i la protecció del concebut.
3. L’edat.
4. L’emancipació.
5. La incapacitació.
6. L’extinció de la personalitat.
7. Els drets de la personalitat.

TEMA 6. LA PERSONA JURÍDICA.
1. El concepte i les classes de persona jurídica.
2. Les associacions.
3. Les fundacions.

TEMA 7. EL PATRIMONI.
1. El patrimoni general de la persona i les seves funcions.
2. Els patrimonis especials.
3. Els mecanismes de cohesió, manteniment i expansió del patrimoni.
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TEMA 8. LA REPRESENTACIÓ.
1. Concepte.
2. La representació voluntària i la representació legal.
3. El règim jurídic de la representació directa.
4. La representació ineficaç: la ratificació.
5. La denominada representació indirecta.

TEMA 9. ELS ASPECTES ECONÒMICS DE LES RELACIONS FAMILIARS.
1. El matrimoni: efectes personals i patrimonials.
2. El règim econòmic del matrimoni.

2.1. Els capítols matrimonials.
2.2. Les normes generals del règim matrimonial.
2.3. Els diferents règims econòmics matrimonials.

2.3.1. El règim de gananciales.
2.3.2. El règim de separació de béns.
2.3.3. El règim de participació.

3. Els negocis jurídics realitzats entre cònjuges.

TEMA 10. CONCEPTES FONAMENTALS DEL DRET SUCCESSORI.
1. L’herència i la successió per causa de mort.
2. La successió testada.
3. La successió intestada.
4. La llegítima.

TEMA 11. LES OBLIGACIONS.
1. El concepte d’obligació: deute i responsabilitat.
2. L’estructura de la relació obligatòria.

2.1. Els subjectes: les posicions jurídiques de crèdit i deute.
2.2. La prestació.

3. Les fonts de les obligacions.
4. Les classes d’obligacions.

1. Obligacions de donar, de fer i de no fer.
2. Obligacions específiques i genèriques.
3. Obligacions alternatives i facultatives.
4. Obligacions divisibles i indivisibles.
5. Obligacions mancomunades i solidàries.
6. Obligacions pecuniàries.

TEMA 12. LA PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT.
1. La responsabilitat patrimonial universal del deutor.
2. Les mesures de conservació del patrimoni del deutor.
3. Les garanties de l’obligació.
4. La prelació de crèdits.

TEMA 13. EL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ.
1. Pagament o compliment.

1.1. Els subjectes del compliment.
1.2. Els requisits del compliment.

2. La imputació de pagaments.
3. Formes especials de pagament.

1. La dació en pagament.
2. El pagament per cessió de béns.

4. La mora del creditor: oferiment de pagament i consignació.

TEMA 14. L’INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ.
1. Els supòsits d’incompliment.
2. La responsabilitat del deutor.
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3. Els efectes de l’incompliment.
3.1. L’execució forçosa.
3.2. La indemnització de danys i perjudicis.

TEMA 15. LA MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ.
1. Els tipus de modificació.
2. La modificació subjectiva per canvi de creditor.

2.1. La cessió de crèdits.
2.2. La subrogació en el crèdit.

3. El canvi de deutor: la transmissió del deute.

TEMA 16. L’EXTINCIÓ DE L’OBLIGACIÓ.
1. Les diferents causes d’extinció de l’obligació.
2. La pèrdua de la cosa deguda i la impossibilitat sobrevinguda de la prestació.
3. La condonació o remissió del deute.
4. La confusió.
5. La compensació.
6. La novació.

TEMA 17. DRET DE DANYS.
1. Conceptes fonamentals del dret de danys.
2. Responsabilitat civil dels empresaris pels danys causats pels seus dependents.
3. Responsabilitat civil del fabricant  pels danys causats pels productes defectuosos.
4. Responsabilitat civil dels prestadors de serveis.

TEMA 18. EL CONTRACTE
1. El concepte de contracte
2. Els elements essencials i accidentals del contracte

3. La formació del contracte
3.1. L’oferta i l’acceptació
3.2. Les condicions generals de la contractació i els contractes d’adhesió

4. L’eficàcia del contracte.
5. L’ ineficàcia del contracte
6. L’extinció del contracte.

TEMA 19. LES FIGURES CONTRACTUALS TÍPIQUES.
1. La compravenda.

1.1.Concepte: compravenda civil i mercantil.
1.2.Les obligacions dels contractants.

2. La permuta.
3. L’arrendament.

3.1.Concepte d’arrendament.
3.2. L’arrendament de coses.
3.3.L’arrendament de serveis.

4. Altres contractes.

TEMA 20. ELS DRETS REALS.
1. Concepte i característiques.
2. Les classes de drets reals.

2.1. El dret de propietat.
2.2. Els drets reals de gaudi.

2.2.1. Les servituds.
2.2.2. El dret d’usdefruit.
2.2.3. Els drets d’ús i habitació.
2.2.4. El dret de superfície.

2.3. Els drets reals de garantia.
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2.3.1.   La penyora.
2.3.2.   La hipoteca.

2.4. Els drets reals d’adquisició preferent.
2.4.1.   El dret de tempteig.
2.4.2.   El dret de retracte.
2.4.3.   El dret d’opció.

3. La publicitat dels drets reals.

5. ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN EN L’ASSIGNATURA

Tres proves  teòriques  per  tal  d'avaluar  el  grau  d'assoliment  dels  continguts  de
l'assignatura:

Primera prova: 8 preguntes teòriques referents a la matèria explicada.
Segona prova: 7 preguntes referents a la matèria pròpia de l'avaluació i 1
referent a la matèria de la prova anterior.
Tercera prova constarà de 6  preguntes referents a  la  matèria  pròpia  del
control, més 2 referents a la matèria de les dues proves anteriors.

La puntuació d'aquestes avaluacions serà numèrica: cada pregunta valdrà un punt.
Si no es supera un control l'estudiant/a haurà d'acollir-se a l'avaluació final.
- Pràctiques a l'aula d'informàtica.
- Debat a partir d'una notícia de contingut jurídic.

6. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Proves teòriques d'avaluació de continguts:
Primera: 10 d'octubre
Segona: 14 de novembre
Tercera: 19 de desembre

Proves pràctiques:
Primera: 7 de novembre
Segona: 12 de desembre

Classe/debat: 28 de novembre

7. AVALUACIÓ

Existeixen dues vies per tal de superar l’assignatura:

AVALUACIÓ CONTINUADA

SUPERAR les tres proves teòriques/escrites de continguts que es realitzaran durant
el  curs.  La  qualificació  màxima serà de  8  punts;  la  qualificació  mínima per  tal
d'entendre que s'han assolit els continguts proposats serà de 4 a cada prova.

ASSISTIR, amb caràcter obligatori, a les dues classes pràctiques que es realitzaran a
l'aula d'informàtica i lliurar el treball individual proposat. Cada treball realitzat es
puntuarà com a màxim amb1 punt.

PARTICIPAR, amb caràcter obligatori, en grups de 6 persones, en la classe/debat
que  es realitzarà  a  partir  d'una noticia  d'actualitat  de contingut  jurídic  o  d'una
sentència recent que es lliurarà a l'inici de la classe i sobre la que es treballarà per
grups durant 30 minuts.
La qualificació final s'obtindrà sumant: -

1. La nota mitja obtinguda en les tres proves de continguts, que en cap cas superarà
el 8;
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2. Els punts obtinguts pels treballs realitzats en les dues classes pràctiques.
Es valoraran altres circumstàncies -  participació  a  les  classes; intervenció en el
debat..- que en cap cas comportaran variació substancial en la qualificació numèrica
obtinguda.
En cas de superar l'assignatura d'acord amb els criteris de l'avaluació continuada, no
caldrà presentar-se a l’examen final. 

AVALUACIÓ FINAL

Destinada a l'estudiantat que no pot/no vol segui l'avaluació continuada. S’haurà de
superar amb la qualificació d'APROVAT (5). 
Constarà de 10 preguntes teòriques a desenvolupar d'entre tot el temari.

8. MATERIALS

Bibliografia bàsica: 
Curso de Derecho Civil  Patrimonial.  Introducción al  derecho, Carlos Lasarte, Ed.
Tecnos.
Manual de dret civil català, Ferran Badosa, Ed. Marcial Pons, Barcelona 2003.
Legislació  civil  estatal  i  autonòmica  (Codi  civil  de  Catalunya  i  legislació
complementària, Ed. EUB, Barcelona 2003).

Bibliografia complementària: 
Es lliurarà bibliografia o referències complementàries sobre matèries concretes del
temari.

Pàgines web recomanades:
www.gencat.net
www.westlaw.es

Si teniu qualsevol dubte: despatx 3.13 (horaris de tutoria); en qualsevol moment al
correu electrònic (cortada@dpriv.udl.es).
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