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Prerequisits

Per a un bon seguiment del curs de Dret civil II és necessari un bon coneixement de les bases del Dret romà i
del Dret civil I. Pertinent també és el correcte ús de la terminologia jurídica.

Objectius

Dret civil II és una assignatura que s'imparteix al primer quadrimestre del segon any. Es tracta d'una assignatura que

serveix per tal que l'alumne adquireixi nocions bàsiques en seu de dret d'obligacions, per tant, és una matèria

essencial dins del Grau. Així, el Dret civil II té la utilitat acadèmica d'obrir els conceptes generals en dret d'obligacions

que després seran desenvolupats en les diverses assignatures a càrrec de la unitat de Dret civil i especialment en les

assignatures optatives proposades per aquesta unitat. En aquest sentit, el Dret civil II és la base a partir de la qual es

desenvoluparà, d'una banda, els Drets civils III i IV i, d'altra banda, les assignatures optatives: Dret de família, Dret de

successions, Dret de menors, Responsabilitat civil, Dret del consum. A més a més, aquesta aportació formativa tindrà

una incidència molt important en altres assignatures del Grau.

El Dret civil II pretén de l'estudiant l'assoliment de diversos objectius entre els quals destaquen particularment:

- Identificar l'objecte, les fonts i els conceptes fonamentals del dret d'obligacions.

- Diferenciar entre les diverses relacions jurídiques en l'àmbit del Dret civil patrimonial.

- Comprendre els elements bàsics del Dret d'obligacions.

Competències

Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
Contextualitzar les diferents formes de creació del dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat
actual.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de
la dialèctica jurídica.
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Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com
per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictamens.
Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar els conceptes fonamentals del dret civil.
Analitzar les institucions pròpies del dret patrimonial.
Aplicar els conceptes de manera transversal en les diverses matèries que compreses en el dret civil a
partir de la jurisprudència emanada dels diferents òrgans jurisdiccionals.
Aplicar els coneixements adquirits en l'elaboració de documents que reflecteixin determinats interessos
jurídics.
Aplicar estratègies comunicatives per identificar i exposar conflictes de caràcter jurídic en els diversos
àmbits del dret civil, civil familiar, de successions, de consum, de menors, de responsabilitat civil.
Aplicar estratègies per a produir textos escrits i orals en els diversos àmbits del dret civil.
Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
Contextualitzar les formes de creació del dret en l'àmbit patrimonial.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
Definir els conceptes europeus i internacionals en matèria d'igualtat.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Distingir el context sociojurídic de les diverses institucions civils.
Elaborar informes sobre els nous canvis legals.
Exposar oralment, amb un discurs crític, les reformes de les institucions civils.
Identificar els conflictes d'interessos que pretén resoldre el legislador quan elabora normes civils.
Interpretar críticament els fonaments del dret civil.
Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
Produir textos orals en els diversos àmbits del dret civil, en què es demostrin capacitats comunicatives
específiques.
Produir textos orals i escrits en els quals sigui present el discurs igualitari.
Produir textos orals i escrits exposant punts de vista propis que incideixin en les institucions
juridicocivils.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictamens.
Redactar textos escrits (contractes, testaments).
Resoldre interferències entre els diferents interessos en conflicte presents en les normes civils.
Ser capaç de generar coneixements, tenir iniciativa i creativitat, innovar i aportar noves idees.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Continguts

TEMA 1. LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA: FONTS I CONTINGUT

1. La relació jurídica i el dret subjectiu. Situacions jurídiques secundàries

2. La relació obligatòria:

2.1. Concepte. Característiques

2.2. El dèbit i la responsabilitat. L'obligació natural

3. Les fonts de l'obligació:
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3.1. Concepte i enumeració

3.2. La declaració de voluntat unilateral

4. Contingut de la relació obligatòria:

4.1. La posició creditora

4.2. La posició deutora

TEMA 2. L'OBJECTE DE L'OBLIGACIÓ I CLASSES D'OBLIGACIONS

1. Coses, béns i objectes de dret. El patrimoni

2. Objecte de la relació obligatòria: la prestació. Requisits. La patrimonialitat

3. Classes d'obligacions segons la seva prestació:

3.1. Obligacions de donar: obligacions genèriques i específiques

3.2. Obligacions de fer: de mitjans i de resultat

3.3. Obligacions de no fer

4. Obligació alternativa. Obligació facultativa

5. Obligacions de diner:

5.1. Concepte. Classes.

5.2. L'obligació en moneda estrangera: concepte, règim.

5.3. Clàusules d'estabilització

TEMA 3. LA UNITAT I PLURALITAT DE VINCLES

1. La concurrència d'obligacions: obligació única i pluralitat d'obligacions

2. Obligacions principals i accessòries:

2.1. El deute d'interessos. Concepte. Classes. Quantia i pagament. L'anatocisme.

2.2. L'obligació penal

3. Obligacions recíproques o sinal·lagmàtiques:

3.1. Concepte i règim jurídic: la mora i els riscs

3.2. La resolució per incompliment: l'art. 1.124 CC

4. Les obligacions subsidiàries: la fiança

TEMA 4. LES CIRCUMSTÀNCIES DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA

1. Circumstàncies de l'obligació: lloc i temps

2. L'obligació a termini. Les obligacions periòdiques. Règim jurídic

3. L'obligació condicional:

3.1. Concepte, funció, classes
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3.2. Compliment i incompliment de la condició

3.2.1. Règim jurídic de la condició suspensiva

3.2.2. Règim jurídic de la condició resolutòria

4. L'obligació modal: règim jurídic

TEMA 5. EL PAGAMENT O COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ

1. El pagament

1.1. Concepte. Funcions

1.2. Requisits objectius. Identitat. Integritat. Indivisibilitat

1.3. Requisits subjectius. El . El solvens accipiens

1.3.1. El pagament de tercer

1.3.2. El pagament a persona distinta del creditor: supòsits

1.4. Requisits de temps i espai

1.5. El pagament per mitjà de targetes de crèdit

1.6. Prova i despeses del pagament.

2. Les arres: concepte, classes i règim jurídic

3. La imputació de pagaments: concepte, requisits, criteris

4. El cobrament de l'indegut: concepte, requisits, l'acció de restitució, la prova

TEMA 6. ELS SUBROGATS DEL COMPLIMENT

1. La consignació: concepte, requisits i efectes

2. La compensació: concepte, classes i règim jurídic

3. La dació en pagament: naturalesa jurídica, concepte, efectes

4. El pagament per cessió de béns

TEMA 7. L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ I LA RESPONSABILITAT CONTRACTUAL

1. La "contravención al tenor de la obligación". Supòsits. Efectes

2. La mora del deutor. Concepte. Requisits. Efectes

3. La mora . Concepte. Requisits. Efectesaccipiendi

5. La responsabilitat: l' execució forçosa singular i l'obligació d'indemnització dels danys

6. La garantia en la venda de productes duradors: la falta de conformitat

TEMA 8. LA PROTECCIÓ DEL CRÈDIT

1. L'acció directa: concepte, supòsits, exercici de l'acció

2. L'acció subrogatòria: concepte, supòsits, règim jurídic

3. La rescissió dels actes perjudicials pels creditors: l'acció revocatòria o pauliana
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4. La pluralitat de creditors: els privilegis. Classificació i prelació

TEMA 9. LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA

1. La modificació: concepte i tipus

2. La novació: concepte i requisits. Efectes

3. El canvi de creditor:

3.1. La cessió de crèdits

3.2. La subrogació

4. El canvi en la titularitat del deute. Modalitats i efectes comuns

TEMA 10. L'EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ

1. Causes d'extinció de l'obligació. El pagament (remissió)

2. La impossibilitat sobrevinguda: règim jurídic

3.La condonació o remissió: concepte, règim jurídic. Efectes

4. La confusió: concepte, règim jurídic. Efectes

5. Altres causes d'extinció de l'obligació:

5.1. Mutu disens

5.2. Denúncia per voluntat unilateral

TEMA 11. LA PLURALITAT DE SUBJECTES

1. Pluralitat de subjectes i modalitats de concurrència

2. Obligacions parciàries:

2.1. Concepte

2.2. Règim jurídic dels crèdits i dels deutes

3. Les obligacions mancomunades:

3.1. Concepte

3.2. El crèdit i el deute mancomunat

4. Les obligacions solidàries:

4.1. Concepte.

4.2. Règim jurídic del crèdit i del deute solidari

TEMA 12. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

1. Concepte i funcions de la responsabilidad extracontractual

2. Pressupòsits de la responsabilitat civil:

2.1. Comportament danyós: acció i omissió
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El procés d'aprenentatge té com a base el treball de l'estudiant, qui aprèn treballant, essent la missió del professorat

ajudar-lo en aquesta tasca subministrant-li informació i mostrant-li les fonts on es pot aconseguir.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'estudiant es fonamenta en les següents

activitats:

:1. Activitats dirigides

1.1 : on l'estudiant assoleix les bases conceptuals de la matèria i seu el marc jurídic normatiu iClasses magistrals

jurisprudencial. Les classes magistrals són les activitats en les quals s'exigeix menys interactivitat a l'estudiant i estan

concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l'alumne.

1.2. : on els estudiants analitzen i resolen juntament amb el professor casos pràctics prèviamentClasses pràctiques

elaborats. En supòsits concrets, els casos s'elaboraran a classe. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació

crítica de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes teòriques.

:2. Activitats supervisades

Es tracta d'activitats que els estudiants desenvoluparan en l'aula, amb la supervisió i suport del professor. Es tracta de

l'elaboració d'algun supòsit pràctic en l'aula, estudi i discussió oral de textos jurídics, bé de la realització d'esquemes

d'alguns epígrafs de l'assignatura, de l'elaboració d'un glossari de conceptes. El contingut concret d'aquestes activitats

el determinarà el professor de cada grup.

:3. Activitats autònomes

3.1. : es tracta de documents de les activitats pràctiques que seran lliurades i analitzades aElaboració de documents

l'aula (vegeu 1.2). Es pot tractar de casos pràctics proposats amb l'antelació suficient pel professor extrets de

sentències dels tribunals. També es proposa com activitat autònoma un examen parcial, la forma concreta del qual la

determinarà cada professor en el seu grup.

3.2. Cerca de bibliografia i jurisprudència instrumental per a la resolució dels casos pràctics i la preparació de l'examen

. En algun o alguns casos els estudiants hauran de fer la cerca de la documentació de forma autònoma.parcial

3.3. : Els textos jurídics poden ser sentències, normes articles de revista oLectura comprensiva de textos jurídics

monografies, a més del manual o dels manuals recomanats. El tipus de text jurídic concret es determinarà per cada

professor segons el seu grup.

Part del material jurídic a disposició de l'estudiant es lliurarà mitjançant el campus virtual.

2.2. Nexe causal i criteri d'imputació

2.3. Danys. Tipologia. Valoració

3. Prescripció de l'acció

4. Responsabilitat per fet aliè. Règim jurídic

5. Supòsits de responsabilitat objectiva

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes magistrals 27 1,08 2, 4, 9, 13, 16, 19, 22, 24
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SISTEMA D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ ORDINARI: combina l'avaluació continuada i la resolució d'un examen

final teòric-pràctic, que podrà ser oral o escrit segons el professor de cada grup.

1.1. :Avaluació continuada

Requereix assistir a les classes pràctiques, lliurar els treballs proposats i resoldre, en el seu cas, a l'aula les activitats

avaluables. Se superarà l'avaluació continuada quan:

- s'hagi fet l'examen parcial (obligatori i no alliberatori)

- lliurat un mínim de 3 casos pràctics dels 4 casos pràctics que es faran

- s'hagi superat l'exposició oral d'un text jurídic proposat pel professor

Les tres activitats avaluables són obligatòries.

El promig de les diferents qualificacions obtingudes de les activitats avaluables ha de ser com a mínim de 5 punts

(vegeu activitats d'aprenentatge).

1.2. Examen final:

Només es podrà realitzar si s'ha superat l'avaluació continuada. Els estudiants s'examinen de tot el programa.

1.3. Qualificació de l'assignatura amb el sistema d'avaluació

La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada tindrà un valor del 40% de la qualificació de l'assignatura. La

puntuació de l'examen tindrà un valor del 60% de la qualificació de l'assignatura.

Quan s'hagi superat l'avaluació continuada i s'hagi obtingut un mínim de 5 punts a l'examen final ordinari, la

qualificació final de l'assignatura s'obtindrà fent el promig corresponent. L'assignatura s'aprovarà amb l'obtenció d'un

promig mínim de 5 sobre 10.

Atenció: quan la qualificació de l'examen final ordinari sigui inferior a 5 la nota final serà suspens.

SISTEMA D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ SUBSIDIARI: s'ha d'haver superat l'avaluació continuada amb un

mínim de 5 punts. Es farà un examen final teòric-pràctic el qual s'haurà de superar amb un mínim de 5 punts. Els

alumnes s'examinen de tot el programa.

Quan s'hagi superat l'avaluació continuada i s'hagi obtingut un mínim de 5 punts a l'examen, la qualificació final de

l'assignatura s'obtindrà fent el promig corresponent.

classes pràctiques 10,5 0,42 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22

Tipus: Supervisades

elaboració d'un supòsit pràctic a l'aula 7,5 0,3 7, 9, 21

Tipus: Autònomes

cerca de bibliografia i jurisprudència 10 0,4 9, 17

estudi 43 1,72 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24

examen parcial 2 0,08 1, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22

lectura textos jurídics 30 1,2 9, 21

redacció de treballs 20 0,8 3, 6, 7, 11, 12, 16, 21, 22

Avaluació
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L'assignatura s'aprovarà amb l'obtenció d'un promig mínim de 5 sobre 10.

2. CONVOCATÒRIES

El nombre de convocatòries està establert en la normativa de permanència.

En l'examen final ordinari presentar-se sense causa justificada o retirar-se després d'haver estat comunicades les

preguntes, implica esgotar la convocatòria.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

examen final ordinari 60

%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25

examen final subsidiari 60

%

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25

examen parcial+3

casos+exposició oral

40

%

0 0 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22

Bibliografia

Bibliografia general:

Manuals:

1. Fundamentos de Derecho civil patrimonial, Luis Díez-Picazo, T. II, 6ª edic., Thomson, Aranzadi, Pamplona, 2008.

2. , J. L. Lacruz Berdejo et alii, Dykinson, 2011.Elementos de derecho civil, Derecho de obligaciones

Comentaris:

1. , Andrés Domínguez Luelmo (dir.), Lex Nova, Valladolid, 2010.Comentario al Código civil

2. , Manuel Albaladejo García /Silvia Díaz Alabart (dris.), EDERSA,Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales

Madrid, 1979-2000.

3. , Antoni Vaquer /Albert Lamarca (eds), Atelier, Barcelona, 2012.Comentari al Llibre I del Codi Civil de Catalunya

Bibliografia específica activitats avaluables:

La bibliografia per les classes pràctiques la donarà el professor de cada grup en funció dels casos pràctics que

es resolen.

Els textos jurídics per l'elaboració de documents i per presentació/discussió oral seran indicats pel professor de

cada grup.

Normativa:

Código civil

Codi civil de Catalunya i legislació complementària

Enllaços web:

www.mjusticia.es. Ministeri de Justícia.

www20.gencat.cat/portal/site/justicia. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

www.indret.com. Revista per l'anàlisi del dret.
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www.westlaw.es. Base de dades de legislació i jurisprudència.

www.civil.udg.es/norma civil. Base de dades de la unitat de dret civil de la Universitat de Girona.
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