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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, novetat i 
transcendència pràctica requereixen una especial atenció. 
 
2. CONTINGUTS 
 
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. Les classes seran teòriques i pràctiques aplicant els coneixements 
adquirits a diverses situacions reals i s’analitzarà la jurisprudència del TSJC que hi faci referència. 
 
Es recomana haver superat totes les assignatures de dret civil de la Llicenciatura. 
 
3. PROGRAMA 
 
Bloc I. El Dret civil català. Llibre I CCC: les fonts del dret civil català. Els efectes jurídics del 
temps: prescripció i caducitat. 
Bloc II. Llibre II: Dret de la persona i Dret de família. 
Bloc III. Llibre IV: Dret de successions. 
Bloc IV. Llibre V CCC: Drets reals. 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Es recomanarà o lliurarà material per a determinats temes. A l’espai de l’assignatura al campus 
virtual es penjaran diferents materials. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
En alguns temes es recomanaran publicacions específiques. 
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1. On line: Norm@ Civil (http://civil.udg.es/normacivil/) :projecte realitzat per l'Àrea de Dret civil 
de la Universitat de Girona que permet accedir a les darreres novetats en matèria de dret civil, a la 
legislació civil catalana actualitzada, i a la jurisprudència del TSJC. 
 
2.Textos legals: EGEA FERNÁNDEZ, Joan / FERRER RIBA, Josep. Codi civil de Catalunya i 
legislació complementària. Barcelona: EUB, 2011 (14a. ed.) 
 
3. Manuals recomanats: 

Derecho de la persona, M. del Carmen Gete-Alonso, Susana Navas Navarro, María Ysàs Solanes, 
Judith Solé Resina. Ed Tirant lo Blanch, València 2010. 
 
El nuevo Derecho de la persona y la familia Reyes Barrada Orellana; Martin Garrido Melero, Sergio 
Nasarre Aznar (coord.), Ed. Bosch, 2011. 
 
Nociones del Derecho Civil vigente en Cataluña, M. del Carmen Gete-Alonso, Susana Navas 
Navarro, María Ysàs Solanes, Judith Solé Resina. Ed Tirant lo Blanch, València 2008. 
 
Derecho Civil de Cataluña -Derecho Reales-, 3ª ed, Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, 
Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña -Derecho Reales-, 3ª ed., Ed. Marcial Pons, 
Barcelona, 2010. 
 
Institucions del dret civil de Catalunya, vol. IV, Drets reals, Lluís Puig Ferriol - Encarna Roca Trias , 
València: Tirant lo Blanch, 7a Ed., 2007. 
 
Derecho Civil de Cataluña -Derecho de Sucesiones, Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, 
Esteve Bosch Capdevila, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2009. 
 
Institucions del dret civil de Catalunya, vol. III, Dret de Successions Lluís Puig Ferriol – Encarna 
Roca Trias, València: Tirant lo Blanch, 7a Ed., 2008. 
 
Derecho de sucesiones, M. del Carmen Gete-Alonso, Ed Tirant lo Blanch, València 2008. 
 
6. AVALUACIÓ      
 
L'assignatura es pot superar per dues vies diferents: 
 
1. Avaluació continuada: L’avaluació continuada de l’assignatura del Dret Civil Català consisteix 

en la realització obligatòria d’un conjunt d’activitats encaminades a l’obtenció d’un major 
aprenentatge del dret. 
 
1.1. Classes teòriques (Aula 0.36) 

Classes magistrals 
Inici: dilluns 6 de febrer a les 11:15h (Presentació) 
Dilluns: 11:15h - 12:00h 
Dijous: 10:15h - 12:00h 
 

1.2. Classes pràctiques (Aula 1.08 Aulari) 
Dilluns: 9:15h - 11:00h en Grups mitjans alterns. 
Grups: 
- Grup 1: Aguilà –Lozano 
- Grup 2: Luis-Villas 

 
1.3. Realització 2 proves escrites amb suport informàtic (30%) 

 
Aquests documents es realitzaran a l’ aula 1.08 de l’Aulari. L’assumpte a resoldre es 
lliurarà el mateix dia i es disposarà de 90 minuts per a l’anàlisi del cas i la redacció del 
document proposat. 
  
Per a la seva resolució es podrà disposar de tot tipus de material – material bibliogràfic, 
apunts, bases de dades de legislació i jurisprudència,... 
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1.4. Assistència a Jornades i Conferències en l’àmbit del Dret Civil Català: IEI/Col·legi 
d’Advocats. Elaboració d’un breu treball (10%) 
 
Es penjarà al campus virtual l’horari de les mateixes. Notificació via correu (UdL) – 
Activitats amb oferta de crèdits de lliure elecció. 
 

1.5. Realització de 2 proves de contingut teòric (60%) 
 
L’amplitud de la matèria que integra aquesta assignatura fa convenient realitzar dues 
proves de contingut teòric que permetin valorar la continuïtat en el procés d’aprenentatge. 
Cada prova constarà de 6 preguntes. Per tal de superar la prova i alliberar matèria, la 
qualificació a obtenir serà mínim d’un 3,5 sobre 6. 
 
Si es superen ambdues proves no resultarà necessari 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. 

 
2. Si no es vol/pot seguir avaluació continuada, existeix una convocatòria final de juny 

de tota la matèria consistent en una prova teòrica dels diferents Blocs de l’assignatura – 5 
preguntes teòriques – a preparar amb els manuals recomanats. 

 
• Bloc I: Concepte de Dret Civil. El Dret Civil de Catalunya. Fonts del Dret Civil Català. 

Prescripció i Caducitat. 
• Bloc II: Efectes del matrimoni. Relacions econòmiques entre cònjuges. Règims econòmics 

matrimonials. Efectes de la nul·litat, separació i divorci. El pla de parentalitat. La 
convivència estable en parella. 

• Bloc III: Els principis del dret successori català. La institució d'hereu. Els llegats. Els pactes 
successoris. Les donacions per causa de mort. La successió intestada. La llegítima. 
L'obertura de la successió. L'herència jacent. Fases de l'adquisició de l'herència. La 
capacitat successòria. L'acceptació i la repudiació de l'herència. La partició de l'herència. 
L'acció de petició d'herència. 

• Bloc IV: El dret real. L’adquisició dels drets reals. La donació. L’extinció dels drets reals. El 
dret de propietat. La propietat horitzontal. El dret d’usdefruit. Els drets reals d’adquisició. 
Els drets reals de garantia. La hipoteca. 

 
Per qualsevol dubte/suggeriment us podeu dirigir en tot moment a l'adreça de correu electrònic: 
cortada@dpriv.udl.cat 
 
 


