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1. OBJECTIUS 
 
Introduir l’alumne, d’una manera sistematitzada, en el coneixement dels conceptes bàsics i del 
règim jurídic de la persona jurídica en l’àmbit del dret privat, i en especial en el dret civil català, 
així com en el maneig de la legislació general i específica més important sobre la matèria. 
 
Es tracta d’examinar quina ha estat l’evolució i el desenvolupament doctrinal i normatiu. 
 
2. CONTINGUTS 
 
CONTINGUT 
El contingut de l’assignatura és la matèria pròpia del programa, tal com consta en l’apartat 
següent. 
 
METODOLOGIA 
A) L’assignatura es desenvoluparà a través de les classes teòriques, complementades, en el seu 
cas per les classes pràctiques en les quals se sotmetrà a estudi i discussió un supòsit de fet sobre 
el qual s’hagin pronunciat els tribunals. Un Manual de referència servirà de suport necessari per a 
la preparació del programa. L’avaluació es farà d’acord amb un examen final escrit.  
 
B) Avaluació continuada. En aquest mètode, l’alumne té un paper actiu imprescindible en el 
desenvolupament del temari: sota la direcció del professor, un grup d’alumnes, prèvia 
documentació i anàlisi, exposarà oralment a classe una lliçó o part de lliçó del programa. 
L’assistència a classe serà un altre dels criteris avaluadors a tenir en compte. L’avaluació 
continuada, en el seu cas, només qualificarà l’alumne per a la convocatòria ordinària de gener-
febrer. 
 
C) En tot cas, l’alumne podrà dur a terme una recensió d’una lectura recomanada, tal com es 
descriu en l’apartat dedicat als materials de l’assignatura i amb el valor que se li assigna en 
l’apartat d’avaluació. 
 
3. PROGRAMA 
 
Lliçó 1. La persona jurídica en general 
1. Introducció. 
2. Concepte. 
3. La seva regulació. Normativa vigent.  
4. Classes de persona jurídica. Pel seu caràcter. Per la seva finalitat. Per la seva estructura.   
5. Extensió i deformació del concepte de persona jurídica. 
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Lliçó 2. El naixement de la persona jurídica 
1. Adquisició de personalitat. 
2. Capacitat de les persones jurídiques. Capacitat jurídica. Capacitat d’obrar. 
3. Responsabilitat. 
4. Domicili, nacionalitat i veïnatge civil. 
 
Lliçó 3. Les disposicions generals 
1. Àmbit d’aplicació. 
2. Actuació i representació de les persones jurídiques. 
3. Règim contable i documental. 
4. Publicitat registral. 
5. Modificacions estructurals i liquidació. 
 
Lliçó 4. Les associacions (I) 
1. Concepte i principis. 
2. Capacitat per a la constitució. 
3. Constitució. 
4. Estatuts. 
5. Inscripció. 
6. Federacions i confederacions. 
 
Lliçó 5. Les associacions (II): Organització i funcionament 
1. Òrgans de l’associació. 
2. L’assemblea general. 
3. L’òrgan de govern. 
4. El soci. Drets i deures. 
5. L’adopció de l’acord. 
6. Modificació d’estatuts. 
7. Fusió, escissió i transformació. 
8. Causes de dissolució. El procediment. Destinació dels bens sobrants. 
9. Suspensió de la publicitat registral. 
 
Lliçó 6. La fundació (I) 
1. Concepte i principis. 
2. La fundació temporal. 
3. Capacitat per a la constitució. 
4. Modalitats de constitució. 
5. Carta fundacional.  
6. La dotació. 
7. Els estatuts. 
 
Lliçó 7. La fundació(II): Organització i funcionament  
1. El patronat. 
2. El règim econòmic. 
3. Els fons especials. 
4. El protectorat. 
5. Modificació d’estatuts. 
6. Fusió. 
7. Escissió. 
8. La dissolució. Causes i procediment. 
 
Lliçó 8. Les associacions amb normativa especifica 
1. Les associacions sindicals. 
2. Associacions catòliques. 
3. Els partits polítics. 
4. Les associacions religioses. 
5. Les associacions juvenils. 
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4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
A banda de la bibliografia recomanada, l’alumne haurà de comptar amb el suport de la legislació 
relativa a la matèria.   
 
Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. Barcelona : Parlament de Catalunya, 2009.  
 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de març reguladora del Derecho de Asociación B.O.E. m 73 de 26 de 
març de 2002 
 
RECENSIÓ DE LA LECTURA RECOMANADA 
Se subministrarà a l’alumne el títol de la lectura recomanada, la qual haurà de buscar i obtenir pel 
seu compte. És una activitat voluntària i individual en el cas de l’avaluació tradicional (examen 
final) i obligatòria en el cas de l’avaluació continuada, consistent en la realització d'un examen crític 
sobre un estudi o escrit jurídic recomanat pel professor de l'assignatura i relatiu a la matèria del 
programa. No és, doncs, un resum, sinó un comentari personal sobre la lectura - llibre, article de 
revista, etc. -, tot valorant l'opinió o criteri de l'autor. 
  
La recensió es pot dividir en parts, coincidents o no amb les de la pròpia lectura recomanada, no es 
pot lliurar realitzada a mà i l'extensió ha de ser d'entre 2 i 10 planes. 

a)  en qualsevol moment durant la vigència del quadrimestre corresponent fins a la data límit 
del dia de convocatòria de l’examen i es lliurarà al professor de l'assignatura o dipositant-la 
a la seva bústia. 
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6. AVALUACIÓ       
 
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà depenent de la metodologia emprada, si és el cas: 
 

a)  Mitjançant un examen final escrit de tipus teòric i, si s’escau, pràctic, de caràcter obligatori 
per l’alumne matriculat, que se superarà obtenint la qualificació d’APROVAT. La qualificació 
final d’aprovat s’obtindrà amb la suficiència demostrada en totes les respostes a les 
preguntes, inclosa la part pràctica si n’hi ha. Els i les alumnes que hagin realitzat la 
recensió de la lectura recomanada podran veure incrementada la nota obtinguda en 
l’examen final. 

 
b)  Mitjançant el seguiment individualitzat de cada alumne en el qual es valorarà, 

principalment, la documentació aportada i l’exposició oral sobre el tema o part del tema de 
la manera descrita en l’apartat de la metodologia, la recensió de la lectura recomanada i 
l’assistència a classe,  així com la participació en d’altres activitats que es puguin organitzar 
(conferències, etc.). 

  


