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1. OBJECTIUS 
 
Conèixer i aprofundir, des de la perspectiva del Dret Civil Català, les relacions 
jurídico-familiars, matrimonials i no matrimonials, així com les paterno-filials 
principalment, tant des del punt de vista econòmic com personal. També les 
institucions civils de guarda i protecció de la persona.  
 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
a.- Classes presencials consistents en el desenvolupament del programa de 
l’assignatura, fomentant la discussió i participació critica de l’estudiantat. 
Anàlisis de supòsits de fet, transcendència jurídica i valoració d’interessos.  
Estimular la capacitat de raonament i argumentació jurídica, introducció del mètode 
d’autoaprenentatge. Comprensió i interpretació de textos legals.  
 
b.-  Tutories i atenció personalitzada a l’alumne que podrà realitzar-se també per 
correu electrònic.   
 
3. PROGRAMA 
 
FAMÍLIA I PARENTIU 
Lliçó 1: El Dret de família: Família i Constitució. La codificació del Dret de Família 
a Catalunya. La regulació del Dret de Família: l’ordre públic i l’autonomia de la 
voluntat en el negoci jurídic familiar. 
Lliçó 2: El parentiu i els aliments d’origen familiar: El parentiu i el seu 
còmput. L’obligació d’aliments: El contingut. Les diferents fons de l’obligació 
d’aliments. Naturalesa i caràcters de l’obligació d’aliments d’origen familiar. Els 
subjectes de la relació. El compliment de l’obligació: pressupòsits legals, quantia i 
modes de compliment. L’extinció de l’obligació d’aliments. 
 
EL MATRIMONI 
Lliçó 3: El matrimoni: El matrimoni com a dret i com a Institució. Concepte i 
caràcters del matrimoni. La seva naturalesa jurídica. Els sistemes matrimonials. Les 
formes de matrimoni. Els requisits formals. Els matrimonis especials.  La promesa 
de matrimoni. 
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Lliçó 4: La celebració del matrimoni: La capacitat matrimonial. Els impediments. 
La dispensa. El consentiment matrimonial. El matrimoni per apoderat. Els vicis del 
consentiment matrimonial. L’expedient matrimonial. La prova del matrimoni. 
Lliçó 5: Els efectes del matrimoni: Efectes personals i patrimonials. El principi 
d’igualtat jurídica. Els “deures” conjugals en l’àmbit personal.  El domicili conjugal. 
La nacionalitat i el veïnatge civil. 
 
LES CRISIS MATRIMONIALS 
Lliçó 6: La nul�litat: La nul�litat matrimonial. Les seves causes.  L’acció de 
nul�litat. Efecte específic de la nul�litat: El matrimoni putatiu. La convalidació del 
matrimoni nul. Les sentencies canòniques de nul�litat. 
Lliçó 7: La separació i la dissolució: Consideracions generals. La separació 
matrimonial: Classes, requisits i efectes. La reconciliació. Les causes de dissolució 
del matrimoni. El divorci: Requisits i efectes. La reconciliació. 
Lliçó 8: Els efectes comuns a la nul�litat, separació i divorci : Les mesures 
prèvies i provisionals. El conveni regulador. El seu contingut. L’ús de l’habitatge 
familiar. Efectes patrimonials: La pensió per desequilibri econòmic. La 
indemnització per    dedicació a la llar. La mediació familiar. 
 
LES RELACIONS PATRIMONIALS 
Lliçó 9: El règim econòmic matrimonial: Tractament jurídic de l’economia 
familiar. La contribució a les despeses familiar. La protecció de l’habitatge per a ús 
familiar. Els règims econòmics matrimonials a Catalunya. Els règims de Comunitat. 
El règim de participació en les guanys. Els negocis jurídics entre cònjuges. 
Lliçó 10: Els capítols matrimonials i les donacions per raó de matrimoni: Els 
capítols matrimonials. Concepte, funció i requisits. Els subjectes: Capacitat i forma. 
Modificació dels capítols. Ineficàcia dels capítols. Les donacions per raó de 
matrimoni. Règim jurídic. 
Lliçó 11: El règim de separació de bens: Consideracions generals. 
Funcionament. La protecció dels creditors del cònjuges. La liquidació del règim de 
separació de bens. Les compres amb pacte de supervivència.  
 
RELACIONS DE CONVIVÈNCIA NO MATRIMONIAL 
Lliçó 12: Les unions estables de parella: Principis bàsics de la seva regulació. 
La constitució d’una unió estable de parella. Els efectes i pactes reguladors de la 
convivència. Causes i efectes de l’extinció. 
Lliçó 13: Altres relacions convivencials: La relació convivencial d’ajuda mútua: 
titulars de la relació i la seva constitució. La regulació de la convivència: els acords. 
Les causes i efectes de l’extinció. 
 
LA FILIACIÓ 
Lliçó 14: La filiació: Les classes i els efectes de la filiació: els principis rectors de 
la filiació. La filiació per naturalesa: la determinació de la filiació matrimonial i no 
matrimonial. Les accions de filiació: la reclamació i la impugnació de la filiació. La 
filiació derivada de les tècniques de reproducció assistida. 
Lliçó 15: La filiació adoptiva: Els estatuts jurídics de l’adoptant i l’adoptat. 
L’acolliment preadoptiu. La constitució de l’adopció. L’adopció internacional. Els 
efectes de l’adopció. La extinció de l’adopció. 
Lliçó 16: La potestat parental: La titularitat de la potestat parental: la privació 
de la potestat. L’exercici de la potestat. El contingut de la potestat. L’extinció, 
pròrroga i rehabilitació de la potestat. 
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INSTITUCIONS DE GUARDA I ASSISTÈNCIA 
Lliçó 17: La tutela: Les institucions de protecció de la persona: principis i regles 
comunes. Persones sotmeses. Les modalitats de designació de tutor: la delació 
voluntària, la delació judicial. La promoció i la constitució de la tutela. La titularitat 
del càrrec de tutor. L’administrador patrimonial. El Consell de tutela. El contingut de 
la tutela. La remoció, l’extinció i liquidació de la tutela. 
Lliçó 18: Altres institucions de protecció: El desemparament de menors: 
delimitació, resolució i mesures. L’acolliment de menors. La guarda de fet. La 
curatela. El defensor judicial. 
 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Codi de Família.  Llibre Segon de Codi Civil de Catalunya. Codi Civil espanyol. Lleis 
especials. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
BADOSA COLL. Compendi de Dret Civil Català 
MALUQUER DE MOTES I BERNET. Derecho de familia.  
PUIG FERRIOL I ROCA TRÍAS. Institucions de Dret Civil de Catalunya 
ALBALADEJO. Derecho Civil IV 
DÍEZ PICAZO Y GULLÓN BALLESTEROS. Sistema de Derecho Civil IV 
LACRUZ BERDEJO. Elementos de Derecho Civil IV 
 
6. AVALUACIÓ 
 
Avaluació continuada: 
Realització de proves escrites, assistència i participació a les classes i la resta 
d’activitats previstes. 
 


