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DRET CIVIL  
 
TEMA 1. EL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA  
1. La configuració del Dret Civil com a Dret Privat.  
2. La pluralitat d’ordenaments civils. Competències en matèria civil 
3. El Codi Civil de Catalunya 
4. El veïnatge civil.   
5. La personalitat jurídica: concepte i adquisició. Capacitat jurídica i d’obrar. 
6. La limitació de la capacitat: la incapacitació; concepte, causes i efectes. La prodigalitat. 
7. La extinció de la personalitat: la mort; l’absència. 
 
TEMA 2. LA PERSONA JURÍDICA  
1. Les persones jurídiques en general: Concepte i regulació, classes. 
2. Adquisició de la personalitat, domicili, veïnatge i nacionalitat. Extinció 
3. Les Associacions: Dret d’associació, normes reguladores 
4. Les Associacions: Concepte; requisits. Constitució; òrgans i funcionament; suspensió i 

dissolució. 
5. Les Fundacions: normativa; classes. Concepte i estructura. Constitució i adquisició de 

la personalitat. Òrgans i regim econòmic. Extinció. 
6. La Societat Civil: societat i contracte de societat. Classes. Regim de la societat. 

Extinció. 
 
TEMA 3. LA RELACIÓ JURÍDICA OBLIGATÒRIA I CLASSES D ’OBLIGACIONS  
1. La relació jurídica: concepte i classes. El dret subjectiu. 
2. La relació jurídica obligatòria: concepte i estructura. El crèdit. El deute. L’objecte i els 

seus requisits. 
3. Les fons de les obligacions 
4. Obligacions de donar, de fer i de no fer: l’obligació de fer; l’obligació de no fer; 

l’obligació de donar; les obligacions de mitjans i de resultat. 
5. Obligacions genèriques i específiques. 
6. Obligacions alternatives i facultatives. 
7. Obligacions amb pluralitat de subjectes. 
8. Les obligacions pecuniàries: concepte i requisits; les clàusules d’estabilització; 

l’obligació d’interessos. 
9. Les obligacions sintagmàtiques: concepte i règim del incompliment.   
 
TEMA 4. COMPLIMENT. SUBROGATS . INCOMPLIMENT I RESP ONSABILITAT. 

GARANTIES I PROTECCIÓ DEL CRÈDIT  
1. El pagament o compliment: concepte; requisits. Subjectes. Temps i lloc del compliment. 

La prova i les despeses. 
2. Els subrogats del compliment 
3. Incompliment de l’obligació: La mora del deutor. Incompliment definitiu. El compliment 

defectuós. 
4. Responsabilitat per incompliment. 
5. Les garanties de l’obligació. 
6. La protecció del crèdit: L’acció de compliment de l’obligació. L’acció subrogatoria o 

pauliana. L’acció directa. 
7.  Pluralitat de creditors: preferència y prelació de crèdits 



 
TEMA 5. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE LA RELACIÓ OBLIGÀ TORIA 
1. La modificació de l’obligació. 
2. La novació 
3. El canvi de creditor: La cessió de crèdits. La subrogació en el crèdit. 
4. El canvi de deutor: L’expomissió. La delegació. El contracte de assumpció de deute. 
5. L’extinció de la relació: El mutu dissens. La denuncia per voluntat unilateral. La 
impossibilitat sobrevinguda. La condonació o remissió. La confusió de drets.  
  
TEMA 6. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE. EL CONTRACTE.  FORMACIÓ. 

CONTRACTACIÓ EN MASSA. INVALIDESA I NEFICÀCIA   
1. La autonomia privada: concepte; contingut i límits. 
2. El contracte. 
3. Els elements del contracte: consentiment; objecte; causa; forma. 
4. Eficàcia contractual típica: contingut; caràcters. 
5. Formació del contracte: Els tractes preliminars. 
6. Formació ordinària: L’ oferta. L’acceptació. 
7. Contractació en massa. Les condicions generals dels contractes: concepte, 

característiques, requisits d’incorporació. 
8. Contractes amb consumidors. Concepte de consumidor. Clàusules abusives. 
9. Invalidesa i ineficàcia. La nul·litat: Concepte i característiques. Causes i efectes de la 

declaració. L’ anulabilitat. Concepte i característiques. Causes i efectes de la 
declaració. 

10. La rescissió: Concepte i caràcters. Causes i efectes.  
 
TEMA 7. TIPUS CONTRACTUALS  
1. Contracte de compra venda: concepte i caràcters. Subjectes; objecte; obligacions del 

comprador; obligacions del venedor; el lliurament de la cosa; el sanejament. 
2. Contracte de permuta. 
3. Contracte d’arrendament: concepte i tipus; subjectes; objecte. Contingut del contracte; 

obligacions i drets de l’arrendador; obligacions i drets de l’arrendatari. L’extinció de 
l’arrendament; disposicions especials del Codi Civil pels arrendaments rústics i pels 
arrendaments urbans. 

4. Arrendament de serveis: concepte; subjecte; objecte; contingut; obligacions de 
l’arrendador; obligacions de l’arrendatari; duració i extinció del contracte. 

5. Arrendament d’obra: concepte; subjectes; objecte; contingut; obligacions del 
contractista; obligacions del comitent. El risc en el contracte d’obra. L’extinció del 
contracte. La responsabilitat en el contracte d’obra. La protecció dels crèdits en el 
contracte d’obra. 

6. El contracte de mandat: concepte; objecte; característiques, tipus; subjectes; 
contingut; extinció. 

7. L’arbitratge: concepte; àmbit i classes; el conveni arbitral; efectes; els àrbitres; el laude 
arbitral.  

 
TEMA 8. LA RESPONSABILITAT CIVIL  
1. Concepte de responsabilitat: responsabilitat civil contractual i extracontractual. 

Distinció. Responsabilitat civil derivada de delicte. 
2. La responsabilitat civil extracontractual. 
3. La responsabilitat per actes propis: acció i omissió; antijuridicitat; culpa o negligència; 

imputabilitat. El dany; nexe de causalitat; interferències en el nexe causal. 



4. Responsabilitat per fet aliè: responsabilitat de pares i tutors; la responsabilitat de 
propietaris o directors d’establiments o empreses; la responsabilitat dels Centres 
d’ensenyament no superior. 

5. L’evolució de la responsabilitat per culpa a la responsabilitat objectiva. 
6. La reparació del dany: la prevenció de la responsabilitat; l’acció de responsabilitat civil. 
 
TEMA 9. EL TEMPS EN EL DRET CIVIL  
1. El temps. Unitats i formes de còmput. 
2. La prescripció extintiva. Concepte i requisits. Terminis. Interrupció i Suspensió. 
3. La caducitat. Concepte i caràcters requisits. Règim jurídic 
4. La preclusió 
 
TEMA 10. DRET DE FAMILIA. LA FAMILIA I ALTRES RELAC IONS DE CONVIVÈNCIA. 

LA FILIACIÓ 
1. El Dret de Família. 
2. La família: concepte i caracterització. 
3. El parentiu: concepte, tipus. Línies 
4. Altres situacions de convivència: Les situacions de convivència d’ajuda mútua i 

l’acolliment de persones grans. 
5. L’obligació legal d’aliments: concepte, subjectes, requisits, contingut i extinció. 
6. La filiació: clases. 
7. Determinació de la filiació: Determinació de la filiació matrimonial. Determinació de 

la filiació no matrimonial. 
8. Les accions de filiació. 
9. Efectes de la filiació. 
10. L’adopció: constitució, procediment, efectes i extinció. 

 
TEMA 11. EL MATRIMONI. LES CRISIS MATRIMONIALS. LES  UNIONS ESTABLES 
DE PARELLA. 

1 El matrimoni: concepte i caracterització. 
2 Requisits del matrimoni: la capacitat matrimonial; el consentiment matrimonial; la 

forma del matrimoni. 
3 Efectes personals del matrimoni 
4 Efectes patrimonials del matrimoni. El règim econòmic matrimonial primari. Les 

capitulacions matrimonials. 
5 Els règims econòmics matrimonials: separació de béns; participació en els guanys; 

comunitat de béns; societat de guanys del Codi Civil espanyol. 
6 Les crisis matrimonials: la nul·litat matrimonial; la separació; el divorci; efectes 

comuns. 
7 Efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci. 
8 Les unions estables de parella: el marc legal a Catalunya. La parella heterosexual. 

La parella homosexual. 
 
TEMA 12. DRET DE SUCCESSIONS  

1. La successió per causa de mort: principis que informen el dret civil català. 
2. Estructura de la successió per causa de mort: els subjectes que intervenen en la 
successió; l’objecte de la successió. 
3. La dinàmica del procés successori: l’obertura de la successió; la vocació; la 

delació; el dret d’acréixer; l’adquisició de l’herència. 
4. La successió testamentària. 
5. La successió contractual. 



6. La successió intestada: el dret de representació; l’ordre en la successió intestada.  
L´usdefruit intestat del cònjuge supervivent. La successió intestada del convivent 
homosexual. 

7. La successió forçosa: La llegítima i la quarta vidual. 
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L’alumne ha de disposar, a més dels manuals recomanats, de la Legislació Civil Catalana 
i el Codi Civil actualitzats.  
 
 
Exàmens finals Dret Privat (Dret Civil): 
 
1a. Convocatòria: 15 de febrer de 2008 
2a. Convoca: 1 de juliol de 2008 


