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DRET DE FAMÍLIA. EL MATRIMONI 
 
 
TEMA 1. EL DRET DE FAMÍLIA. EL PARENTIU 
 
1. El Dret de família: caracterització. La família. Les potestats familiars. 
2. El negoci jurídic familiar. 
3. El parentiu. 
4. L'obligació d'aliments: concepte, naturalesa i caràcters. 
5. Persones obligades. La prestació d'aliments. 
 
TEMA 2. EL MATRIMONI: REQUISITS 
 
1. El matrimoni: concepte, naturalesa. El sistema matrimonial. El ius connubii. 
2. La promesa de matrimoni: règim jurídic. 
3. Requisits del matrimoni: capacitat, dispensa. El consentiment matrimonial: requisits i 

vicis. 
 

TEMA 3. FORMES DEL MATRIMONI 
 
1. Matrimoni en forma civil i en forma religiosa. 
2. El matrimoni civil, l'expedient matrimonial. La celebració del matrimoni. 
3. Formes especials de matrimoni civil: el matrimoni en perill de mort, el matrimoni secret, el 

matrimoni per apoderat. 
4. La inscripció del matrimoni. 
 
TEMA 4. EFECTES DEL MATRIMONI 
 
1. Efectes personals: el principi d'igualtat, drets i deures recíprocs dels cònjuges. 
2. Efectes patrimonials. 
3. La contractació entre cònjuges. 
 
TEMA 5. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL MATRIMONI 
 
1. Concepte i classes de separació. 
2. La separació judicial: consensual i causal, causes legals, procediment. Efectes. 
3. La reconciliació. 
4. La separació de fet: configuració jurídica i efectes. 
5. La dissolució del matrimoni. 
6. El divorci: causes. L’acció de divorci. 
 
TEMA 6. LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI 
 
1. Caracterització de la nul·litat matrimonial. 
2. Causes de nul·litat. 
3. L'acció de nul·litat: classes i exercici. 
4. La convalidació del matrimoni nul. 
5. Efectes de la nul·litat: el matrimoni putatiu. 

6. Executorietat de la nullitat del matrimoni canònic. 
 
 
 
 
TEMA 7. EFECTES COMUNS A LA NUL·LITAT, SEPARACIÓ I DIVORCI 
 
1. Efectes legals. 
2. Les mesures provisionalíssimes. 



3. Les mesures provisionals, classes i durada. 
4. El conveni regulador: règim. 
5. Efectes comuns de les sentències. 
6. Els drets de pensió i compensació: caracterització i règim. 
 
TEMA 8. ALTRES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA 
 
1. Les unions estables de parella. Concepte i classes. 
2. Constitució, règim i extinció. 
3. Crisis de les unions estables: efectes. 
4. Les situacions de convivència d’ajuda mútua. 
 
 

EL SISTEMA ECONÒMIC MATRIMONIAL 
 
 
TEMA 9. EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL 
 
1. El règim econòmic matrimonial: classes, concepte, caràcters, publicitat. 
2. Regles del règim primari: càrregues familiars, responsabilitat i vivenda familiar. 
3. Els beneficis viduals derivats del règim matrimonial. 
 

TEMA 10. CAPITULACIONS I DONACIONS MATRIMONIALS 
 
1. Els capítols matrimonials: concepte, contingut, estructura. 
2. Modificació i publicitat dels capítols matrimonials. Ineficàcia. 
3. Les donacions per raó del matrimoni, tipus, revocabilitat 
 
TEMA 11. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 
 
1. El règim de separació de béns. Determinació de les masses patrimonials. La gestió dels 

béns privatius. 
2. Les pressumpcions de titularitat. 
3. La liquidació del règim. Compensació econòmica per raó del treball. 
4. Les compra-vendes amb pacte de supervivència. Concepte, règim i extinció. 
 
TEMA 12. ASSOCIACIÓ A GUANYS 
 
1. L'actiu de la comunitat. Els béns conjugals. Els béns privatius.  
2. El passiu de la societat. Deutes comuns objectius i subjectius, responsabilitat definitiva i 

provisional. L’execució sobre els béns comuns. 
3. Administració i gestió de l'associació a guanys. Actes de disposició. La protecció enfront 

actes il·legals o fraudulents. 
4. Dissolució de la societat: causes. La comunitat en liquidació. El passiu després de la 

dissolució. 
5. La liquidació: fase de fixació, fase de liquidació. La divisió i l'adjudicació. 
6. La publicitat registral dels béns privatius i comuns. 
 
 
 
TEMA 13. RÈGIM DE PARTICIPACIÓ DE GUANYS I ALTRES RÈGIMS 
 
1. El règim de participació en els guanys. Noció i modalitats. Règim jurídic. 
2. Extinció i liquidació. El crèdit de participació. 
3. L’associació a compres i millores: concepte i règim jurídic. 
4. L’agermanament o pacte de mig per mig: concepte i règim jurídic. 
5. La convinença o mitja guadanyeria: concepte i règim jurídic. 
 

LA RELACIÓ DE FILIACIÓ 
 



TEMA 14. LA FILIACIÓ 
 
1. La filiació: concepte i classes. 
2. Determinació de la filiació matrimonial i de la filiació no matrimonial. 
3. Les accions de filiació. Reclamació i impugnació. 
4. L'adopció. Requisits. El procediment.  
5. Contingut de la filiació. 

 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per preparar el programa és imprescindible utilitzar un Manual de Dret civil que es refereixi al 
Dret de Família i al Dret de Successions, així com un Manual de Dret civil Català (Institucions 
del Dret Civil de Catalunya). 
  
També són útils les obres col.lectives de Comentaris al Codi Civil (la consulta a l'article 
corresponent): 
 
- Comentario al CC y Compilaciones Forales. EDERSA. Madrid 1979-1995. 
- Comentario del CC. Ministerio de Justicia. Madrid 1991-1992. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’aquest programa. 
 
A l’inici del curs el professor responsable del mateix indicarà les formes d’avaluació. 

 
 

 


