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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 aquells aspectes del dret civil que per la seva extensió i 
transcendència pràctica requereixen una especial atenció, aquells que han estat objecte d’una 
recent regulació per part del legislador català i també els que es troben en procés de reforma o 
modificació. 
 

2. CONTINGUTS o 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 d’aprovació/tramitació 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. El primer dia de classe es lliurarà a l’estudiantat un 
programa més acurat). 
 
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 tres classes pràctiques amb suport informàtic. 
 
Un agent jurídic extern realitzarà una xerrada. 
 
* Es recomana haver superat totes les assignatures de dret civil de la Llicenciatura. 
 

3. PROGRAMA 
 
Tema 1:  El Dret civil català. 
Tema 2:  La primera llei del CCCat.: les fonts del dret civil català. 
Tema 3:  El títol segon de la primera llei del CCCat.: els efectes jurídics del  temps. La prescripció i 

la caducitat. 
Tema 4:  El Projecte de Llibre II del CCCat.: dret de la persona i dret de família.  
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Tema 5:  El  Llibre III del CCCat.: la persona jurídica. 
Tema 6:  El Projecte de Llibre IV del CCCat.: dret de successions. 
Tema 7:  El Llibre V del CCCat.: els béns, la possessió, la propietat, els drets reals limitats. 
Tema 8:  Els contractes en el dret civil català. 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Codi Civil de Catalunya i legislació complementària. 
Es recomanarà o lliurarà material per a determinats temes. 
Es penjaran diferents materials de l’assignatura al campus virtual de la UdL: http://cv.udl.cat 
S’usarà el campus virtual com a eina de comunicació entre professora i estudiants. 
Es horaris de tutories consten a la web de la Facultat de Dret i Economia.  
No obstant, us podeu dirigir en tot moment a l'adreça de correu electrònic: cortada@dpriv.udl.cat 
 

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.  Assistència, mínim, al 80% de les classes teòriques. 
 
1.2. 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/correu electrònic 
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. 
La seva realització és obligatòria però no puntua a la nota final. 
 
1.3. Realització de 3 proves de contingut teòric. 
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. 
 
Es horaris de tutories consten a la web de la Facultat de Dret i Economia.  
No obstant, us podeu dirigir en tot moment a l'adreça de correu electrònic cortada@dpriv.udl.cat 
 


