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 INTRODUCCIÓ 
 
TEMA 1. EL DRET CIVIL 
 
1. El dret civil en l'ordenament jurídic privat: dret públic-dret privat. Les matèries de dret civil. 
2. La codificació civil espanyola: antecedents i projectes. El  Codi civil. 
3. La pluralitat d'ordenaments civils. Compilacions. Lleis civils autonòmiques. 
4. Fonts del dret civil: ordenaments jurídics estatal i català. La jurisprudència i la doctrina. 
 
TEMA 2. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LA NORMA CIVIL 
 
1. Eficàcia temporal de les normes: entrada en vigor, pèrdua de vigor. La retroactivitat. 
2. Àmbit espaial de les normes de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. 
3. L'eficàcia general de les normes: la subjecció a l'ordenament i a la llei, la ignorància de la 

llei,  l'error de dret. L'exclusió voluntària de la llei aplicable.  
4. L'eficàcia sancionadora: la nul.litat. El frau a la llei. 
5. Aplicació de les normes civils: interpretació, equitat i analogia. La tradició jurídica 

catalana.             
 

ELS SUBJECTES DE DRET 
 
TEMA 3. LA PERSONALITAT 
 
1. La personalitat: classes de persones. Capacitat jurídica, capacitat d'obrar. Les 

prohibicions. 
2. Inici de la personalitat: requisits. La protecció jurídica del nasciturus i del concepturus. 
3. Fi de la personalitat: la mort. Commoriència i premoriència. 
 
TEMA 4. CONDICIONS DE LA PERSONA 
 
1. L´anomenat estat civil: concepte i règim. 
2. Constància registral de les situacions de les persones. El Registre Civil: concepte i àmbit, 

organització.  
3. Els assentaments del Registre Civil. 
4. La publicitat formal.  
 
TEMA 5. L'EDAT 
 
1. L'edat. Transcendència jurídica. 
2. La minoria d´edat: situació jurídica del menor, capacitat d'obrar, responsabilitat. 
3. L'emancipació: concepte. Causes: per concessió paterna, per concessió judicial, per 

matrimoni.  
4. Efectes de l'emancipació: art. 159 Codi Família. 
5. La majoria d'edat. 
 
TEMA 6. LA INCAPACITACIÓ I LA LIMITACIÓ DE CAPACITAT 
 
1. La incapacitació: concepte i significat. Causes: els defectes físics i les malalties. 

Persones que poden ser incapacitades. 
2. Procediment d'incapacitació: iniciació, tramitació. 
3. La sentència d'incapacitació: efectes. Modificació i extinció. L'internament del incapaç. 
4. La limitació de capacitat per prodigalitat: concepte, procediment, eficàcia de la declaració, 

modificació i extinció. 
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5. La situació jurídica del concursat i fallit. 
 
TEMA 7. LES INSTITUCIONS TUÏTIVES 
 
1. La potestat del pare i de la mare. Concepte i característiques. Contingut. Exercici. 
2. Suspensió, privació i extinció. La potestat prorrogada i rehabilitada. 
3. Institucions de guarda i protecció de la persona. La tutela. Concepte i característiques. La 

delació de la tutela i el nomenament del tutor: inhabilitat, excuses i remoció. 
4. Contingut i exercici de la tutela. Extinció. 
5. La curatela: concepte, classes i contingut. 
6. Altres institucions de guarda: el defensor judicial, la guarda de fet i l'acolliment. 
 
TEMA 8. LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA 
 
1. El domicili: concepte. Classes. El domicili familiar. Pluralitat de domicilis. Residència i 

parador. El domicili electiu. 
2. L'absència: caracterització general. La situació del desaparegut. 
3. L'absència legal: concepte, pressupòsits, la representació, la situació jurídica de l'absent. 

Fi i constància registral. 
4. La declaració de defunció: concepte, supòsits, efectes. Revocació de la declaració. 

Constància registral. 
 
TEMA 9. VEÏNATGE CIVIL 
 
1. Concepte. Distinció del veïnatge administratiu.  
2. Adquisició del veïnatge: modes.  
3. Veïnatge civil i nacionalitat.  
4. Conservació i recuperació del veïnatge.  
5. Prova del veïnatge civil.  
 
TEMA 10. ELS BÉNS DE LA PERSONALITAT 
 
1. Els drets de la personalitat: concepte, naturalesa i caracters.  
2. Drets en l=esfera moral: dret al nom. 
3. El dret a l=honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
4. El dret de rectificació. 
5. La protecció en front al tractament informàtic de les dades de caracter personal. 
6. Drets en l=esfera física: vida i la integritat física. 
 
TEMA 11. LA PERSONA JURÍDICA  
 
1. El concepte de persona jurídica. L'abús de la personalitat. Classes de persones 

jurídiques. 
2. Adquisició de la personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. 
3. Domicili, veïnatge i nacionalitat. Extinció. 
4. Les associacions: concepte, classes, estructura. Constitució i organització. Llei 7/1997, 

de 18 de juny, d’associacions. 
5. Les fundacions: concepte, estructura, constitució i règim. Llei 1/1982, de 3 de març, de 

fundacions. 
6. Els ens sense personalitat jurídica. 
 

EL DRET SUBJECTIU I LA RELACIÓ JURÍDICA 
 
TEMA 12. LA RELACIÓ JURÍDICA I EL DRET SUBJECTIU 
 
1. La relació jurídica: concepte, característiques, estructura i classes. 
2. El dret subjectiu: concepte, característiques, estructura i classes de dret subjectiu. 
3. Situacions jurídiques secundàries. 
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4. Adquisició, successió i transmissió del dret subjectiu. 
5. Modificació i extinció del dret subjectiu. 
6. Exercici del dret subjectiu i límits: el principi de bona fe i l'abús de dret. 
 
TEMA 13. ELS BÉNS PATRIMONIALS 
 
1. Coses, béns i objecte del dret. 
2. Classes de béns. Estudi dels diferents criteris. El concepte de finca. 
3. Fruits, despeses i millores. 
4. El patrimoni: concepte, caracters i funcions. Configuració, composició i contingut. 
5. Tipus de patrimoni. 
 
TEMA 14. EL TEMPS EN EL DRET CIVIL 
 
1. El transcurs del temps. Les unitats de temps. Formes de còmput. 
2. La prescripció extintiva. Concepte i fonament. Estructura i inici. 
3. Terminis de prescripció. Interrupció i suspensió 
4. La caducitat. Concepte i fonament. Objecte. Règim jurídic. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per preparar el programa és imprescindible utilitzar un Manual de Dret civil que es refereixi a la 
Part General i Dret de la persona 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. 


