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Informació general de l’assignatura 

Denominació DRET CIVIL CATALÀ 

Nombre de crèdits 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinació CARLES E. FLORENSA TOMÀS 

Departament/s DRET PRIVAT 

Idioma d’impartició CATALÀ 

Professorat FLORENSA TOMÀS, CARLES E. 

FONTANELLAS MORELL, JOSEP Mª 

DAURA RAMON, JORDI 

PIÑOL ALENTÀ, JAUME 

 

GUIA 
DOCENT 



Objectius acadèmics de l’assignatura 

1. Apropar a l’estudiant l’origen històric i els continguts princi-
pals i més genuïns del Dret Civil propi de Catalunya. La im-
portància del seu estudi rau en el fet que el Dret Civil Català 
és una de les manifestacions més genuïnes de la personalitat 
del nostre poble. 

 

Continguts fonamentals de l’assignatura 

Es tracta d’una aproximació al sistema de Dret Civil Català,  però es 
fa imprescindible una certa  introducció en aspectes tècnics-jurídics 
que es procuraran explicar de manera elemental, planera, pensant en 
estudiants no especialment ni necessàriament experts en temes jurí-
dics. 

Tema I. El Dret Civil Català. 

1. El concepte de dret civil. El seu contingut. 
2. El procés històric legislatiu: del Decret de Nova Planta a la 

Constitució Espanyola de 1978. 
3. El Codi Civil de Catalunya. El sistema de fonts. 
4. Dret Civil de Catalunya i Dret Civil vigent a Catalunya: vigèn-

cia i aplicabilitat. 

Tema II. La persona física i la personalitat civil. 

1. La personalitat civil. El nou concepte de capacitat jurídica. 
2. L’adquisició de la personalitat: el naixement. L’extinció de la 

personalitat: la mort. La declaració de defunció. 
3. Els drets de la personalitat. 
4. La discapacitat. Les mesures de protecció. 

Tema III. La persona jurídica. 

1. Contingut del Llibre III del Codi Civil de Catalunya. 
2. L’associació. 
3. La fundació. 

 



Tema IV. El veïnatge civil i la nacionalitat. 

1. Concepte i naturalesa. 
2. Funció. 
3. Adquisició, pèrdua i recuperació. 
4. Prova. 

Tema V. Les obligacions i els contractes. 

1. Les obligacions. 
2. Els contractes amb finalitat transmissora. La compravenda. 
3. Els contractes sobre activitat aliena. El mandat. 
4. Els contractes sobre objecte aliè. L’arrendament. 
5. Els contractes aleatoris, de cooperació i de garantia. 

Tema VI. Els drets reals. 

1. Concepte, adquisició i extinció. 
2. El dret de propietat. 
3. Els drets reals limitats. 
4. Els drets reals de garantia. La hipoteca. 

Tema VII. Dret de família. 

1. Matrimoni i parelles de fet. 
2. Les relacions econòmiques entre cònjuges. 
3. Els diferents règims econòmics matrimonials. La separació 

de béns. 
4. Separació, divorci i nul·litat del matrimoni. Extinció de la pa-

rella estable. 

Tema VIII. Dret de successions. 

1. Qüestions generals. 
2. Classes de successió: testada i intestada. 
3. Substitucions hereditàries. 
4. Els llegats. 
5. La llegítima i altres atribucions successòries determinades 

per la llei. 
6. L’adquisició de l’herència. 

 



Eixos metodològics de l’assignatura 

Les dues hores setmanals es dedicaran bàsicament a les explicacions 
teòriques. 

Es podran incorporar, a criteri del professorat i tenint sempre en 
compte els nuclis d’interès que es detectin per part dels alumnes, la 
realització d’exercicis (casos pràctics, comentaris de sentències) i la 
reflexió en veu alta entorn a qüestions objecte del programa. 

Tot de forma flexible. 

 

Sistema d’avaluació 

Avaluació continuada d’acord amb els següents paràmetres: 

1. Assistència a classe. 

Criteri general: per aprovar caldrà (requisit necessari però no sufi-
cent) una assistència a classe no inferior al 70 %. 
L’assistència a classe suposarà un màxim del 30% de la qualificació 
final. 
Exemples: 
Assistència al 100 % de les classes: puntuació + 3 punts. 
Assistència al 90 % de les classes: puntuació + 2,7 punts. 
Assistència al 70 % de les classes: puntuació + 2,1 punts. 

2. Treball durant el curs. 

Consistirà en la recensió d’una lectura recomanada, és a dir, en un 
escrit en què es dona compte d’un estudi o treball jurídic recomanat 
pel professorat de l’assignatura i relatiu a la matèria del programa i, 
alhora, se’n fa un examen crític. Per tant, no n’hi ha prou amb un re-
sum (“donar compte”), sinó que cal incloure un comentari i/o valora-
ció personal (“examen crític”) sobre la lectura -llibre, article de re-
vista, etc.-, tot valorant el seu contingut i/o l’opinió o criteri de l’autor. 
La recensió es pot dividir en parts, coincidents o no amb les de la prò-
pia lectura recomanada, i ha de tenir una extensió d’entre un mínim 
de 2 i un màxim de 10 planes, escrites amb Times New Roman 12, 



interlineat 1,5 i degudament numerades, tenint en compte que l’ex-
tensió, per si mateixa, no és cap indicatiu de la categoria de la recen-
sió. Els aspectes formals, incloent la presentació, també seran tinguts 
en compte per a l’avaluació del treball. 
Es programarà amb la suficient antelació i s’haurà de presentar en un 
termini determinat, que s’anunciarà degudament. Es podrà realitzar 
individualment o per parelles: en aquest darrer cas, cada membre es 
responsabilitzarà d’una part de la recensió. El treball es valorarà fins 
un màxim de 5 punts. 

3. Intervencions i participació a classe. 

S’avaluaran les intervencions personals, i, en general, l’actitud de 
l’alumne/a i, en el seu cas, els exercicis fets a classe. La puntuació mà-
xima d’aquestes intervencions o participacions, en el seu conjunt al 
llarg del curs, serà de 2 punts. 

 

Bibliografia i recursos d’informació 

BADOSA COLL, F. (Coord.) (2004) Manual de Dret civil català. Barce-
lona: Editorial Marcial Pons. 

GETE ALONSO, M. C., YSÀS, M., I SOLÉ, J. (2007). Nociones de Derecho 
Civil vigente en Cataluña. València: Tirant lo Blanch SL. 

 

Recursos on-line 

Codi civil de Catalunya 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Co-
dis-legislacio/codi-civil-de-catalunya-i-legislacio-complementaria/ 


