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TEMA 1. DRET CIVIL. LA PERSONA 
 
1. La configuració del dret civil com a dret privat. La seva possible distinció del dret públic.  
2. Personalitat jurídica. Capacitat jurídica i d'obrar. El naixement. 
3. La incapacitat: concepte, causes i efectes.  
4. La mort. La declaració de defunció. 
 
TEMA 2. LA PERSONA JURÍDICA 
 
1. El concepte de persona jurídica. Les persones jurídiques al Codi Civil. 
2. Associacions: caracterització i règim jurídic.  
3. Fundacions: caracterització i règim jurídic. Referència al dret català.  
4. La societat civil: el contracte de societat. 
 
TEMA 3. LA RELACIÓ JURÍDICA OBLIGATÒRIA I CLASSES D'OBLIGACIONS 
 
1. El dret subjectiu i la relació jurídica. La relació jurídica obligatòria: concepte i contingut. Crèdit i 

deute. L'objecte de la relació jurídica obligatòria: requisits. 
2. Obligacions de donar, de fer i no fer. Obligacions de mitjans i de resultats.  
3. Obligacions amb pluralitat de subjectes. 
4. Obligacions pecuniàries: nominalisme i valorisme. L'obligació d'interessos.  
5. Obligacions sinal·lagmàtiques: l'article 1124 del Codi Civil. 
 
TEMA 4. COMPLIMENT I INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. El pagament o compliment: concepte, subjectes i objecte.  
2. Causes d'incompliment de l'obligació.  
3. La mora debitoris, la impossibilitat sobrevinguda, l'incompliment definitiu.  
4. El compliment defectuós.  
5. Mesures de defensa del dret de crèdit. 
 
TEMA 5. LA RESPONSABILITAT CIVIL 
 
1. Conceptes fonamentals: responsabilitat civil contractual i extracontractual.  
2. Responsabilitat subjectiva i objectiva.  
3. Responsabilitat civil, penal i administrativa.  
4. Requisits. Indemnització, reparació i prevenció. 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 6. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE  
 
1. El principi d'autonomia privada.  
2. Formació del contracte: tractes preliminars. Oferta i acceptació, caracters. Condicions generals 
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de contractació. 

3. Els elements del contracte: consentiment, objecte, causa i forma.  
4. Eficàcia contractual típica: vinculació i irrevocabilitat. 
5. Ineficàcia contractual: nul.litat, anul.labilitat i rescisió. 
 
TEMA 7. TIPUS CONTRACTUALS 
 
1. El contracte de compra-venda. 
2. El contracte d'arrendament: concepte i classes. 
3. L'arrendament de serveis i d'obra. 
4. El contracte de mandat: la representació. 
5. El conveni arbitral. 
 
TEMA 8. DRET DE FAMILIA I DRET DE SUCCESSIONS 
 
1. Dret de Família: Concepte. 
2. Règim econòmic matrimonial primari.  
3. Règims econòmics matrimonials específics: societat de guanys, separació de béns, participació 

en els guanys. Caracters generals. 
4. La successió a causa de mort: el successor i l'herència. Successió testada, successió intestada, i 

forçosa. La dinàmica del procés successori: etapes. La responsabilitat hereditària.  
5. La comunitat hereditària.  
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Referència al sistema d'avaluació de Dret Civil Patrimonial per a la diplomatura de Relacions 
Laborals. 
 
L'avaluació del curs de Dret Civil de la Diplomatura de Relacions Laborals és principalment contínua, i es 
farà un seguiment progressiu del treball de l'alumne. En primer lloc, es realitzaran casos pràctics que 
s'hauran de lliurar per escrit al professor del curs, el qual els corregirà i els retornarà als alumnes amb 
comentaris individualitzats, que tant podran ser per escrit, al mateix treball lliurat, com personalment en 
hores de tutoria. En segon lloc, l'examen per escrit no serà tipus test amb possibilitat d'un examen parcial. 
 


