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1. OBJECTIUS 
 
L’assignatura de dret civil català es situa en el segon quadrimestre del darrer curs 
de la llicenciatura amb l’objectiu de completar els coneixements ja adquirits del dret 
civil aplicable a Catalunya.  
En aquesta assignatura es tracten tant aquells aspectes del dret civil que per la 
seva extensió i transcendència pràctica requereixen una especial atenció, com 
aquells que han estat objecte d’una recent regulació per part del legislador català. 
 
2. CONTINGUTS* i METODOLOGIA 
 
El contingut de l’assignatura està integrat per tot aspecte del dret civil que es 
cregui oportú revisar o reforçar: part general, persona, contractes, drets reals, 
família i successions.  
Aquest contingut, atesos els objectius de l’assignatura, pot ésser objecte de 
modificació durant el curs si així es creu convenient (En aquest moment existeixen 
gran nombre de projectes i avantprojectes pendents que fan difícil determinar 
concretament el contingut que l’assignatura haurà de tenir el segon quadrimestre 
del proper curs; en conseqüència, el programa proposat és merament orientatiu). 
Les classes seran principalment teòriques, però s’aplicaran els coneixements 
adquirits a diverses situacions reals i s’analitzarà la jurisprudència del TSJC que hi 
faci referència. 
Es realitzaran dues classes pràctiques amb suport informàtic. 
 
* Es recomana haver superat totes les assignatures de dret civil. 
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3. PROGRAMA 

 
Tema 1. El Dret civil català. 
1. El concepte de Dret civil català. 
2. El reconeixement de la competència del legislador català en matèria civil 

en la Constitució Espanyola de 1978: l’art. 149.1.8 CE. 
3. La coexistència d’ordenaments en el territori de Catalunya: els criteris 

d’organització d’aquesta coexistència. 
4. El desenvolupament del Dret civil català en la política legislativa de la 

Generalitat 
4.1. El concepte de “desenvolupament”. 
4.2. Les lleis especials. 
4.3. Les codificacions“parcials”. 
4.4. El Codi Civil de Catalunya: les finalitats de la llei.  

Tema 2. La primera llei del CCCat.: les fonts del dret civil català. 
1. La regulació de les fonts. 
2. La Llei. 

2.1. Les precisions sobre la Llei civil. 
2.2. Les remissions legals. 
2.3. La vigència de la llei. 

2.3.1. Els límits territorials. 
2.3.2. Els límits temporals: inicial i final. 

3. La interpretació i la integració de la norma. 
4. El costum. 

4.1. Els dos tractaments del costum. 
4.2. El concepte de costum. 

5. Els principis. 
6. La tradició jurídica catalana i la jurisprudència. 
7. L’equitat. 
 
Tema 3. El títol segon de la primera llei del CCCat.: els efectes jurídics 
del temps. La prescripció i la caducitat. 
1. La prescripció. 

1.1. La nova regulació de la prescripció en el Codi Civil de Catalunya. 
1.2. Àmbit d'aplicació. 
1.3. Concepte i règim de la prescripció en el Codi Civil de Catalunya. 

1.3.1. Pressupòsits. 
1.3.2. Naturalesa imperativa i excepcions. 
1.3.3. Objecte de la prescripció: les pretensions prescriptibles. 
1.3.4. L’excepció de prescripció:  

1.3.4.1. L’al�legació de la prescripció. 
1.3.4.2. La renúncia de l’excepció. 

1.3.5. Els efectes de la prescripció: l’efecte “extintiu”. 
1.4. Els terminis de prescripció i el seu còmput. 

1.4.1. L’inici del termini. 
1.4.2. La durada dels terminis de prescripció. 
1.4.3. La “suspensió” del termini. 
1.4.4. La “interrupció” del termini. 

2. La caducitat. 
2.1. Nou règim de la caducitat. 
2.2. L’objecte de la caducitat: els “poders jurídics”. 

2.2.1. La caducitat dels “poders” disponibles. 
2.2.2. La caducitat dels “poders “indisponibles”. 

2.3. Naturalesa imperativa de les regles sobre caducitat. 
2.4. Els terminis de caducitat i el seu còmput. 

2.4.1. L’autonomia de la voluntat en el termini. 
2.4.2. L’inici del termini. 
2.4.3. La suspensió de la caducitat. 
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Tema 4. El Llibre II del CCCat.: dret de la persona i dret de família. 
 
Tema 5. El llibre III del CCCat.: la persona jurídica. 
 
Tema 6. El Llibre IV del CCCat.: dret de successions. 
 
Tema 7. El Llibre V del CCCat.: drets reals. 
 
Tema 8. Els contractes en el dret civil català 
1. Els contractes de consum. 

1.1. Les perspectives del Dret català del consum: la incorporació de les 
directives comunitàries sobre consum. 
1.2. Els contractes de consum regulats en lleis especials. La coexistència 
amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol de garanties en la venda de béns de 
consum. 

2. Els contractes agraris. 
2.1. El contracte d'integració. 
2.2. L’arrendament rústic. 
2.3. La parceria, la masoveria. Especialitats. 

 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA  
 
Codi Civil de Catalunya i legislació complementària. 
Es recomanarà o lliurarà material per a determinats temes. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
BADOSA COLL, F (Coord.), Manual de Dret civil català, Ed. Marcial Pons, 2004. En 
alguns temes es recomanaran publicacions específiques. 
 
6. AVALUACIÓ 

 
L'assignatura es pot superar per dues vies diferents: 

1. Avaluació continuada: consisteix en la realització de les següents 
activitats amb caràcter obligatori per tal de realitzar un seguiment continuat 
de l’aprenentatge: 
 
1.1. Realització d’una demanda i dues sentències sobre qualsevol qüestió 
relacionada amb el dret civil català. Aquests documents es realitzaran a 
l’Aula Informàtica de l’edifici de la Facultat de dret i economia. L’assumpte a 
resoldre es lliurarà el mateix dia de la prova i es disposarà de 90 minuts per 
a l’anàlisi del cas i la redacció del document demanat.  
Per a la seva resolució es podrà disposar de tot tipus de material – material 
bibliogràfic, apunts, bases de dades de legislació i jurisprudència... -. La 
demanda o sentència es redactarà amb el format pertinent i es lliurarà amb 
suport informàtic indicant el nom de l’autor/a.  
Amb anterioritat a la primera sessió, se’n realitzarà una de preparatòria per 
tal de familiaritzar l’estudiant/a en l’ús del format de sentències i demandes i 
amb la utilització de les webs jurídiques més interessants. 
Aquestes sessions es realitzaran en 2 grups reduïts. Els grups es realitzaran 
la primera setmana de classe. 
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2.2. L’amplitud de la matèria que integra aquesta assignatura fa convenient 
realitzar tres proves de contingut teòric que permetin valorar el procés 
d’aprenentatge. Cada prova constarà de 10 preguntes curtes. Per tal de 
superar la prova s’hauran de respondre correctament un mínim de 6 
preguntes. Si es superen totes les proves no caldrà presentar-se a l’examen 
final de juny: la qualificació final serà la mitjana de les qualificacions 
obtingudes. Si no es supera alguna prova caldrà realitzar l’examen final de 
tot el contingut de l’assignatura. 
La primera setmana de classe es lliuraran les dates de les diferents 
activitats. 

 
2. Convocatòria final de juny de tota la matèria consistent en una prova 

teòrica i la resolució d'un cas pràctic. 
 

7. TUTORIES 
 
Els horaris de tutories consten a la plana web de la Facultat de dret. No obstant 
això, us podeu adreçar en tot moment a l'adreça de correu electrònic: 
cortada@dpriv.udl.es 
 


