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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: l'article 1 del Codi civil. La jurisprudència. 
 
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.             
  
 

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. El menor de vida independent.  
5. La majoria d'edat. 
 
 
 
 
TEMA 6. LA INCAPACITACIÓ I LA LIMITACIÓ DE CAPACITA T 
 
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. 
5. La situació jurídica del concursat i fallit. 



 
TEMA 7. LES INSTITUCIONS TUÏTIVES 
 
1. La pàtria potestat. Concepte i característiques. Contingut. Exercici. 
2. Suspensió, privació i extinció. La pàtria 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. 
5. Les fundacions: concepte, estructura, constitució i règim. 
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. 
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 
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret civil que es refereixi a la Part General i 
Dret de la Persona. S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
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. 
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TEMA 1: L'OBLIGACIÓ, SUBJECTES I OBJECTE  
 
1. La relació obligatòria: concepte. El dèbit i la responsabilitat. L'obligació natural. 
2. Les fonts de l=obligació. 
3. Les parts de la relació obligatòria. Determinació dels subjectes. Posició creditòria i posició deutora 
4. Pluralitat de subjectes. 
5. Objecte: la prestació; concepte i requisits. 
 
TEMA 2: CLASSES D'OBLIGACIONS 
 
1. Obligacions de donar, fer i no fer; de mitjans i de resultat. 
2. Obligacions genèriques i específiques. 
3. Obligació alternativa. L'obligació facultativa. 
4. La divisibilitat i la indivisibilitat de la prestació. 
5. Obligacions líquides i ilíquides. 
6. Obligacions principals i accessòries. 
 
TEMA 3: OBLIGACIONS DE DINER 
 
1. Concepte i funcions del diner. 
2. Els deutes de diner: concepte i classes. 
3. L'obligació en moneda estrangera: concepte, règim. 
4. El deute d'interessos: concepte, classes, quantia. L'anatocisme. 
5. Les alteracions del valor de la moneda. Nominalisme i valorisme. Clàusules d'estabilització. 
 
TEMA 4: UNITAT I PLURALITAT DE VINCLES 
 
1. La concurrència d=obligacions: obligació única i pluralitat d=obligacions.  
2. Obligacions recíproques o sinal.lagmàtiques: concepte; L'"exceptio non adimplendi contractus"; 

règim de la mora; els riscs.  
3. La resolució per incompliment: l'article 1124 del Codi Civil. 
 
TEMA 5: CIRCUMSTÀNCIES DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA  
 
1. Circumstàncies de l=obligació. 
2. Lloc de la relació obligatòria. 
3. El temps. Obligacions instantànies i duraderes. L=obligació a termini. 
4. L'obligació condicional: concepte, funció, classes i compliment i incompliment de la condició. 

Règim de la condició suspensiva i de la condició resolutòria. 
5. L=obligació modal. 
 
TEMA 6: EL PAGAMENT O COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. El pagament: concepte, funcions i naturalesa jurídica. Requisits. 
2. Requisits objectius: identitat, integritat i indivisibilitat. Lloc i temps. 
3. Subjectes del pagament. El pagament de tercer. El pagament a persona distina del creditor. 
4. El pagament per mitjà de targes de crèdit. 
5. Prova i despeses del pagament. 
6. La imputació de pagaments: concepte, pressupòsits, criteris. 
7. El cobrament de l'indegut: concepte, pressupòsits, l=acció de restitució, la prova. 
 
TEMA 7: ELS SUBROGATS DEL COMPLIMENT 
 
1. Els subrogats del compliment. 
2. La consignació: concepte, requisits i efectes. 



3. La compensació: concepte, classes i règim jurídic. 
4. La dació en pagament: concepte, naturalesa jurídica, efectes. 
5. El pagament per cessió de béns. 
 
TEMA 8: L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ  I LA RESPONSABILITAT CONTRACTUAL  
 
1. Concepte i causes d'incompliment. 
2. La mora del deutor: concepte, requisits i efectes. 
3. Compliment defectuós. Supòsits i efectes. 
4. L=incompliment definitiu. 
5. La lesió del crèdit: remeis, la responsabilitat civil. La lesió per actes de tercer. 
6. Imputabilitat: del creditor, la mora accipiendi; del deudor. 
7. La responsabilitat per l=incompliment imputable. 
 
TEMA 9: LA PROTECCIÓ DEL CRÈDIT  
 
1. Mitjans de tutela i protecció del crèdit.  
2. Responsabilitat patrimonial i execució forçosa singular, l=acció de compliment. 
3. L'acció directa.  
4. L'acció subrogatòria. 
5. L'acció revocatòria o pauliana. 
6. La pluralitat de creditors: els privilegis. Classificació i prelació. 
 
TEMA 10: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
1. La modificació: concepte. 
2. La novació: concepte,requisits i efectes. 
3. El canvi de creditor: la cessió de crèdits; la subrogació. 
4. La transmissió passiva de l'obligació: concepte, modalitats i efectes comuns. 
 
TEMA 11: LES GARANTIES DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. Les garanties de l'obligació: concepte i naturalesa jurídica. 
2. La pena convencional: concepte i règim jurídic. 
3. Les arres: concepte, classes i règim jurídic. 
4. El dret de retenció: concepte, fonament, naturalesa jurídica. 
 
TEMA 12: EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ 
 
1. Causes. 
2. La impossibilitat sobrevinguda. 
3. Mutuo disenso. 
4. Denúncia per voluntat unilateral. 
5. La condonació o remissió. 
6. La confusió. 
 
TEMA 13: LA PLURALITAT DE SUBJECTES 
 
1. Pluralitat de subjectes i modalitats de concurrència. 
2. Obligacions parciàries: concepte. Règim jurídic dels crèdits i dels deutes. 
3. Les obligacions mancomunades: concepte. El crèdit mancomunat. El deute mancomunat. 
4. Les obligacions solidàries: concepte. Règim jurídic del crèdit i del deute solidaris. 
 
TEMA 14: LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL 
 
1. La responsabilitat civil extracontractual: concepte i funció.  
2. Responsabilitat penal i responsabilitat civil. 
3. Pressupòsits de la responsabilitat civil. Prescripció de l=acció.  



4. Prevenció de la responsabilitat. 
5. Responsabilitat per fet aliè. Responsabilitat pels danys causats pels animals i les coses. 
6. Responsabilitat de les administracions públiques. 
7. Règims especials de responsabilitat. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret civil que es refereixi al Dret d'obligacions 
i la responsabilitat civil. 
S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
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 al 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. 
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TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE 
 
TEMA 1. L’AUTONOMIA PRIVADA. EL CONTRACTE  
 
1. Fets i actes jurídics. La declaració de voluntat. El silenci.  
2. L'autonomia privada: concepte i límits. Negoci jurídic: classes de negoci jurídic. 
3. El contracte: concepte. La relació contractual. Classes de contractes. 
4. Els elements del contracte. El consentiment. L'objecte. 
5. La causa. La forma. 
 
TEMA 2. LA FORMACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Els tractes preliminars. La responsabilitat pre-contractual. 
2. L'oferta del contracte. L'acceptació. El moment de formació de l'acord i la perfecció 

(arts. 1258 i 1262 Codi Civil). 
3. La contractació en massa: contractes d’adhesió i les condicions generals del 

contracte.  
4. El pre-contracte. 
5. Els contractes normatius. 
6. La interpretació: regles. La integració del contracte. 
 
TEMA 3. LA FORMACIÓ IRREGULAR DEL CONTRACTE  
 
1. La falta absoluta de consentiment; el dissens. La declaració iocandi causa. La 

reserva mental. 
2. La declaració aparent: la simulació: elements i classes. 
3. Els vicis del consentiment: l'article 1265 del Codi Civil. 
4. La declaració sense llibertat: violència i intimidació. 
5. L'error en la formació del consentiment; tipus i requisits. 
6. El dol: concepte, classes i règim. 
 
 
TEMA 4. EFICÀCIA I MODIFICACIÓ  
 
1. Eficàcia contractual típica. 
2. Eficàcia respecte a tercers: anàlisi dels diferents supòsits. 
3. El contracte fiduciari. El contracte indirecte. 
4. La modificació del contracte per alteració de les circumstàncies. 
5. La cessió del contracte. El subcontracte. 



 
TEMA 5. INEFICÀCIA I INVALIDESA  
 
1. Invalidesa i ineficàcia: precisions conceptuals. La inexistència. 
2. La nul⋅litat: concepte, causes, l'acció de nul⋅litat. La nul⋅litat parcial. La conversió. 
3. L'anul·labilitat: concepte, causes. L'acció d'impugnació. La convalidació, en 

especial la confirmació. 
4. La rescissió: concepte i naturalesa. Tipus i causes de la rescissió. 
5. La resolució. Altres supòsits d'ineficàcia. 
 
TEMA 6. LA REPRESENTACIÓ I LA GESTIÓ DE NEGOCIS ALI ENS 
 
1. La representació en general: concepte, classes. El poder. La gestió representativa. 

Extinció. 
2. El contracte de mandat: concepte. La seva relació amb la representació. 
3. Estructura i contingut del mandat. La substitució. Extinció. 
4. La mediació. 
5. La gestió de negocis aliens. 
 
 
 ELS CONTRACTES  
 
TEMA 7. CONTRACTES AMB FINALITAT TRANSLATIVA  
 
1. La compra-venda: concepte i caràcters. Compra-venda civil i mercantil. Capacitat. 
2. Objecte: la venda de béns aliens. La venda de béns futurs. Els riscs. 
3. Obligacions del venedor; en particular el sanejament per evicció i vicis ocults. La 

pluralitat de vendes d'un  mateix bé. 
4. Obligacions del comprador: el preu; l'ajornament i les garanties (pacte de reserva 

de domini). 
5. Compra-vendes especials: venda de béns mobles a termini, venda a prova, venda 

en garantia. 
6. El contracte de permuta. 
 
TEMA 8. LA DONACIÓ  
 
1. La donació: concepte i naturalesa. Estructura. 
2. Classes: donacions remuneratòries, oneroses i modals. 
3. Capacitat. L'acceptació. La forma. 
4. L'obligació de sanejament. 
5. La revocació de donacions. La reducció. 



 
TEMA 9. CONTRACTES D’ÚS I GAUDI  
 
1. Arrendament de coses: concepte, tipus i caracterització. 
2. Requisits de l'objecte: la cosa i el preu. Durada i extinció. 
3. Els arrendaments urbans: règim normatiu. Contingut, durada i extinció. 
4. Els arrendaments rústics: règim jurídic. 
5. El comodat: règim. El precari. 
 
TEMA 10. ELS CONTRACTES DE FINANÇAMENT  
 
1. El préstec mutu: concepte. Objecte. La gratuïtat i l'onerositat. 
2. Contingut. El préstec usurari. 
3. L'arrendament financer o leasing: concepte, classes. 
 
TEMA 11. CONTRACTES D'EXECUCIÓ D'UN SERVEI O DE PRO DUCCIÓ D'UN BÉ  
 
1. L'arrendament de serveis: caracterització i contingut. 
2. El dipòsit: la guarda voluntària, caràcters. Les modalitats de dipòsit. 
3. L'arrendament d'obra. En particular: els riscs i la responsabilitat del contractista. 
4. Els contractes d'explotació dels drets d'autor: regles generals. Idees bàsiques 

sobre els principals contractes. 
 
TEMA 12. LA FIANÇA I ELS CONTRACTES DIRIGITS A L'EL IMINACIÓ DE 
CONTROVÈRSIES 
 
1. El contracte de fiança: concepte i caràcters. Classes. Les relacions derivades de la 

fiança: entre fiador i creditor; entre fiador i deutor. 
2. La fiança solidària. La subfiança. 
3. La transacció: concepte, caràcters i classes. Objecte i forma. La seva eficàcia. 
4. L'arbitratge: el conveni arbitral, concepte, naturalesa, objecte i contingut. 

L'arbitratge-institució: els àrbitres. El laude arbitral. 
 
 
 
 



TEMA 13. CONTRACTES ASSOCIATIUS  
 
1. Societat i Contracte de Societat. Subjectes, objecte i classes. Constitució de la 

societat. 
2. Règim de la societat: administració. Relacions internes i externes. Extinció. 
3. Els contractes parciaris: concepte i caracterització. 
 
TEMA 14. CONTRACTES ALEATORIS  
 
1. Els contractes aleatoris: concepte, l'alea o "sort". 
2. El contracte de joc i aposta: concepte. Règim de joc i aposta protegit. El joc i 

aposta prohibit. 
3. La renda vitalícia: concepte. Contingut i règim. 
4. El vitalici. 
5. El contracte d'assegurança: concepte i naturalesa. Principals tipus. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret Civil que es refereixi a 
la Teoria General del Contracte i Contractes en particular. 
S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
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. 
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BLOC A: LA FORMA DE LES LLEIS (tècnica legislativa)  
 
 
TEMA 1. LA DENOMINACIÓ DE LES LLEIS 
 
TEMA 2. EL PREÀMBUL DE LES LLEIS 
 
TEMA 3. L´ESTRUCTURA DE LES LLEIS 
 
TEMA 4. LA PART FINAL DE LES LLEIS 
 
TEMA 5. REGLES PER A LA CITACIÓ DE LES LLEIS 
 
 
 

BLOC B: FORMA I DOCUMENTACIÓ DELS ACTES D´AUTONOMIA  PRIVADA 
 
 
TEMA 1. LA FORMA DELS ACTES JURÍDICS 
 
TEMA 2. LA FORMA ESCRITA 
 
TEMA 3. CLASSES DE DOCUMENTS (I) 
 
TEMA 4. CLASSES DE DOCUMENTS (II) 
 
TEMA 5. VALOR JURÍDIC DE LA DOCUMENTACIÓ 
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EL DRET REAL EN GENERAL  
 
TEMA 1. EL DRET REAL EN GENERAL I ELS MODES D'ADQUI SICIÓ 
 
1. El dret real: concepte, classes. Les situacions intermèdies. La creació de drets 

reals. 
2. La relació jurídico-real: subjectes, objecte i contingut 
3. Modes de constitució i d'adquisició. L'article 609 del Codi Civil. 
4. Sistemes d'adquisició i de transmissió. 
5. La teoria del títol i el mode. La tradició: concepte i formes. 
 
TEMA 2. LA POSSESSIÓ  
 
1. Configuració en el Codi Civil. Subjectes. Objecte i contingut. 
2. El concepte possessori. La inversió o interversió. 
3. Classes de possessió: natural, civil, civilíssima; mediata o immediata; justa i 

injusta; de bona o mala fe. La copossessió i la concurrència de possessions. 
4. Adquisició i pèrdua. 
5. Possessió i títol: articles 448 i 464 del Codi Civil. Els efectes de la possessió. 
6. Els interdictes de retenir i recobrar. 
 
TEMA 3. LA USUCAPIÓ  
  
1. Concepte. Subjectes i objecte. 
2. Requisits generals: la possessió. 
3. Requisits especials: la bona fe i el just títol. 
4. La usucapió i el Registre de la propietat. 
5. La usucapió alliberadora.  
6. Renúncia a la usucapió. 
 
TEMA 4. EXTINCIÓ I PÈRDUA DELS DRETS REALS  
 
1. Extinció i pèrdua: conceptes generals. 
2. La destrucció de la cosa i la sortida del comerç. La subrogació real. 
3. Prescripció extintiva i caducitat. 
4. La renúncia i la derrelicció. 
5. La consolidació. 
6. La revocació de la propietat. 



 
 
 DRETS REALS EN PARTICULAR  
 
TEMA 5. EL DRET DE PROPIETAT  
 
1. El dret de propietat: concepte, fonament i funció social. Caràcters. Objecte. 

Contingut i extensió. 
2. Límits i limitacions. Límits en interès públic. Límits en interès privat: les relacions 

de veïnatge, la mitgeria, les immissions. Les prohibicions de disposar. 
3. Modes d'adquirir: l'ocupació, la troballa i el tresor. 
4. L'accessió: naturalesa i classes. 
5. Les propietats i els aprofitaments especials. 
6. Regles generals de la propietat intel.lectual. 
 
TEMA 6. LES ACCIONS DE DEFENSA DEL DOMINI 
 
1. L'acció reivindicatòria: concepte. Requisits. 
2. L'acció declarativa de la propietat. 
3. L'acció publiciana: la seva admissibilitat. 
4. L'acció negatòria. 
5. L'acció de tancament de finques. L'acció de delimitació i fitació. 
 
TEMA 7. LA COMUNITAT DE BÉNS  
 
1. Comunitat i cotitularitat. Formes de comunitat. Societat i comunitat. 
2. Copropietat per quotes: configuració jurídica. La quota. Règim: poders dels 

copropietaris. 
3. Extinció: la divisió de la comunitat. 
4. La propietat horitzontal: concepte. Elements comuns i privatius. Constitució i 

règim. 
5. Les urbanitzacions privades: elements, règim aplicable. 
6. La multipropietat: caracterització. 
 
TEMA 8. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI (I)  
 
1. Dret real d'usdefruit: concepte. Constitució. 
2. Contingut bàsic. Els drets i obligacions connexes. Caracteres. 
3. Extinció: causes, liquidació. 
4. Els usdefruits especials: caracterització. Principals tipus: regles. 
5. Els drets d'ús i habitació: règim. 



 
TEMA 9. DRETS REALS D'ÚS I GAUDI (II)  
 
1. Dret real de servitud: concepte. Classes. Contingut. 
2. Modes de constitució. 
3. Vicissituds: modificació, trasmissió. L'extinció. 
4. Les servituds legals. 
5. Les servituds personals. 
 
TEMA 10. DRETS D'ÚS I GAUDI (III)  
 
1. L'emfiteusi: concepte i naturalesa. Constitució i contingut. Extinció. 
2. La subemfiteusi. Gravàmens anàlegs. 
3. Drets de cens: concepte i delimitació. Cens consignatiu i cens reservatiu. 
4. El dret de superfície: concepte, constitució i contingut. 
 
TEMA 11. DRETS REALS D'ADQUISICIÓ PREFERENT  
 
1. Els drets d'adquisició preferent: concepte i naturalesa. El tempteig i el retracte. 
2. Els drets d'adquisició preferent en el Codi civil. 
3. Els drets d'adquisició preferent en les lleis especials. 
4. Col.lisió i preferència entre drets d'adquisició. 
5. El dret d'opció. 
 
TEMA 12. ELS DRETS REALS DE GARANTIA  
 
1. Els drets reals de garantia: concepte i caràcters. Obligacions garantides. Classes i 

notes diferenciadores. 
2. Penyora amb desplaçament: règim. Les penyores especials. 
3. Penyora sense desplaçament. La hipoteca mobiliaria. Regles. 
4. La hipoteca immobiliària: concepte, caràcters i classes. Objecte i extensió. 
5. Constitució. Contingut. L'acció hipotecària. 
6. L'anticresi: concepte, règim jurídic. 
 
 
 
 



 DRET IMMOBILIARI REGISTRAL 
 
TEMA 13.DRET IMMOBILIARI REGISTRAL (I)  
 
1. La publicitat registral: estàtica i dinàmica dels drets. Concepte de 

publicitat. Naturalesa, objecte i finalitat. 
2. El registre de la propietat: concepte. Els sistemes registrals. 
3. El sistema registral espanyol. La Llei hipotecària i el Codi civil. 
4. Els anomenats principis hipotecaris: concepte, finalitats, enumeració. 
 
TEMA 14. DRET IMMOBILIARI REGISTRAL (II)  
 
1. La finca registral: concepte i tipus. 
2. Les situacions que ingressen en el registre. 
3. Els títols inscriptibles. 
4. Els principals assentaments del registre: la inscripció, les anotacions 

preventives, les notes marginals. La cancel⋅lació. 
5. Eficàcia de la constatació registral. 
 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA  
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret civil que es 
refereixi al Dret Real i al Registre de la Propietat. 
S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
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. 
 



20065 - DRET CIVIL V 
 

I. DRET DE FAMÍLIA 
 

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 I FORMES 
 
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. 
4. Matrimoni en forma civil i en forma religiosa. 
5. El matrimoni civil, l'expedient matrimonial. La celebració del matrimoni. 
6. Formes especials de matrimoni civil: el matrimoni en perill de mort, el 

matrimoni secret, el matrimoni per apoderat. 
7. La inscripció del matrimoni. 
 
TEMA 3. EFECTES DEL MATRIMONI. LA UNIÓ DE FET 
 
1. Efectes personals: el principi d'igualtat, drets i deures recíprocs dels 

cònjuges. 
2. Efectes patrimonials: el règim matrimonial primari, regles. 
3. La contractació entre cònjuges. 
4. Les relacions de convivència no matrimonial. 
 
TEMA 4. 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 5. 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 nul⋅litat del matrimoni canònic. 
 
TEMA 6. 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 indemnització: caracterització i règim. 
 

EL SISTEMA ECONÒMIC MATRIMONIAL 
 
TEMA 7. EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL I ELS NEGOCIS  
 
1. El règim econòmic matrimonial: classes, concepte, caràcters, publicitat. 
2. Els beneficis viduals derivats del règim matrimonial. 
3. Els capítols matrimonials: concepte, contingut, estructura. 
4. Modificació i publicitat dels capítols matrimonials. Ineficàcia. 
5. Les donacions per raó del matrimoni. 
 
TEMA 8. ASSOCIACIÓ A GUANYS" (I) 
 
1. Concepte. Naturalesa i inici de la societat. 
2. L'actiu de la comunitat: regles generals. Els béns conjugals. Els béns 

privatius. La presumpció de guanys. 
3. El passiu de la societat en general. Deutes comuns objectius, la 

responsabilitat definitiva. Deutes comuns subjectius, la responsabilitat 
provisional. 

4. L'execució sobre els béns comuns. 



 
TEMA 9. ASSOCIACIÓ A GUANYS (II) 
 
1. Administració i gestió de l'associació a guanys. La gestió conjunta. Actes 

d'administració i disposició. 
2. La gestió individual dels béns comuns. La gestió dels béns comuns en 

circumstàncies especials. La protecció enfront a actes il·legals o 
fraudulents. 

3. La gestió dels béns propis. 
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 10. RÈGIMS DE PARTICIPACIÓ I SEPARACIÓ 
 
1. Règim de participació: concepte i funcionament. El patrimoni inicial i el 

patrimoni final. 
2. La participació i el guany. 
3. El règim de separació: concepte, existència. Els patrimonis dels cònjuges. 
4. La contribució a les càrregues. Les presumpcions de titularitat. La 

liquidació. 
5. Les separacions anòmales. 
 

LA RELACIÓ DE FILIACIÓ 
 
TEMA 11. 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. 

 
II. DRET DE SUCCESSIONS 

 
TEMA 12. LA SUCCESSIÓ A  CAUSA DE MORT 
 
1. L'herència: configuració jurídica i relacions transmissibles per via 

d'herència. 
2. El causant de la successió. 



3. El successor: tipus i capacitat. 
4. La dinàmica del procés successori: obertura de la successió. La vocació. 
5. La delació: transmissibilitat. La delació indirecta. La delació solidària. 
6. Adquisició de l'herència. Acceptació i repudiació de l'herència. 
 
TEMA 13. EFECTES DE L'ACCEPTACIÓ 
 
1. La responsabilitat de l'hereu: sistema del Codi civil. 
2. El benefici d'inventari. 
3. L'acció de petició d'herència. Règim. 
4. Alienació de l'herència. 
5. Constància registral. 
 
TEMA 14. LA SUCCESSIÓ TESTAMENTÀRIA 
 
1. La testamentifactio activa: capacitat per a testar. Les prohibicions de 

succeir per testament. 
2. El testament: concepte i caràcters. Contingut típic i atípic. Els requisits 

formals, publicitat. 
3. Modalitats testamentàries: El testament obert; formes especials. El 

testament atorgat en perill de mort i en temps d'epidèmia. El testament 
clos. El testament hològraf. Els testaments especials. 

4. Ineficàcia dels testaments: La nul·litat. La revocació. La caducitat. 
5. Significat jurídic de la interpretació testamentària. 
6. Execució del testament. Concepte de marmessor. 
 
TEMA 15. CONTINGUT DEL TESTAMENT 
 
1. La institució de l'hereu. Requisits. Causes. Vicissituds. 
2. Les substitucions hereditàries: concepte i tipus. 
3. Els llegats. Concepte i elements. Classes de llegats. Adquisició del llegat. 
4. El mode: concepte i estructura. 
 
TEMA 16. LLEGÍTIMA I RESERVES HEREDITÀRIES 
 
1. Concepte i naturalesa jurídica de la successió forçosa. Determinació dels 

legitimaris. 
2. Càlcul de la llegítima: computació i imputació. 
3. Lesió quantitativa de la llegítima: el suplement de llegítima. Reducció de 

llegats. Reducció de donacions. 
4. La preterició. 



5. El desheretament. 
6. Pagament de la llegítima. 
7. Reserves hereditàries: conceptes i tipus. 
 
TEMA 17. LA SUCCESSIÓ INTESTADA 
 
1. Concepte i naturalesa. 
2. Sistemes de delació intestada: sistema del Codi civil. 
3. Quan es produeix. 
4. Ordre de succeir: parents en línia recta: el cònjuge vidu i els col·laterals. 
5. La successió de l'Estat. 
 
 
TEMA 18. PLURALITAT D'HEREUS 
 
1. La comunitat hereditària. Concepte i naturalesa jurídica. Estructura. Règim 

jurídic. 
2. Partició de l'herència. Concepte i naturalesa jurídica. El dret a la partició. 
3. Modalitats particionals: partició del testador: la feta pel comisari; partició 

contractual; la partició judicial i l'arbitral. 
4. Les operacions particioneres. Sanejament i evicció. Ineficàcia. Addició i 

modificació. 
5. La col·lació. Concepte i fonament. Subjectes i objecte. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
El programa es pot preparar utilitzant qualsevol Manual de Dret civil que es 
refereixi al Dret de Família i al Dret de Successions. 
S'ha de comprovar que sigui actual. 
 
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.  



20103 - DRET PRIVAT DE CATALUNYA  
 

 
INTRODUCCIÓ I PART GENERAL 
 
TEMA 1. L'ORDENAMENT CIVIL CATALÀ 
 
1. La modificació i el desenvolupament del dret civil català pel Parlament 

de Catalunya. 
2. Competències del Parlament de Catalunya en matèria de fonts del dret. 

El sistema de fonts: la llei, el costum, els principis generals del dret civil 
català, la jurisprudencia. 

3. La interpretació del dret civil català: cànons hermenèutics. La tradició 
jurídica catalana. 

4. La supletorietat. 
 
TEMA 2. DRET DE LA PERSONA 
 
1. La potestat del pare i de la mare: titularitat, exercici, contingut. Extinció. 

La potestat prorrogada i rehabilitada. 
2. La tutela: estructura i constitució. El tutor. El protutor. L'administrador de 

béns. 
3. La curatela. 
4. El defensor judicial. 
5. La guarda de fet. 
6. El menor desamparat. L'acolliment de menors: L'acolliment simple, 

l'acolliment pre-adoptiu. 
7. El menor emancipat. 
 
TEMA 3. LES FUNDACIONS PRIVADES CATALANES 
 
1. Doctrina general sobre les fundacions: concepte i estructura de la 

fundació. 
2. Constitució de les fundacions: la carta fundacional, la dotació, els 

estatuts i el registre de fundacions. 
3. Capacitat de les fundacions: capacitat jurídica i capacitat d'obrar. 
4. Règim jurídic de les fundacions: el patronat. Protectorat de les 

fundacions. 
5. Vicissituds de la fundació: modificació i extinció de les fundacions. 
 
 



  
OBLIGACIONS I CONTRACTES 

 
TEMA 4. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE 
 
1. Protecció del consumidor: Els contractes de consum. Garanties i 

responsabilitat. 
2. La rescissió per lesió: Concepte i característiques. Exercici de l'acció. 

Efectes. 
3. L'acció revocatòria per frau de creditors. El sistema de protecció dels 

creditors. El perjudici dels creditors. Exercici de l'acció revocatòria. 
4. La ineficàcia de les donacions. 
 
TEMA 5. ELS CONTRACTES 
 
1. La compra-venda a carta de gràcia. Concepte i finalitats. Subjectes i 

objecte. Efectes personals i reals. El dret de redimir. 
2. El dret de torneria de la Vall d'Aran. 
3. Les vendes especials de consum. 
4. La donació: normativa reguladora. Les donacions especials 
5. Els contractes agraris. La parceria: concepte i tipus. Contractes 

especials sobre terres de conreu. La masoveria. Els contractes 
d'integració. 

6. Els censals i els violaris. 
 
 DRETS REALS 
 
TEMA 6. ADQUISICIÓ I LÍMITS DELS DRETS REALS 
 
1. La clàusula de constituto. 
2. L'accessió en el dret civil de Catalunya. 
3. La usucapió. 
4. Relacions de veïnatge. Immissions. 
5. Mitgeria de càrrega. 
 
TEMA 7. LES SERVITUDS  
 
1. Constitució. 
2. Contingut del dret de servitud. 
3. Accions referents a les servituds. L'acció confessòria. L'acció negatòria.  
4. Extinció de les servituds. 



5. Les servituds forçoses. 
6. La servitud voluntària de llums i vistes. 
 
TEMA 8. L'USDEFRUIT I ELS CENSOS 
 
1. L'usdefruit de boscos a Catalunya. Regulació. L'usdefruit de boscos a la 

compilació. 
2. Els censos en general: concepte i classes. 
3. Constitució dels censos: objecte, subjectes, forma i contingut. 
4. El cens emfitèutic. Règim jurídic. 
5. El cens vitalici. 
6. La rabassa morta. 
 
TEMA 9. LES GARANTIES MOBILIÀRIES 
 
1. El dret de retenció de la cosa moble. Noció i configuració jurídica. 

Pressupòsits del dret de retenció. Constitució. 
2. Contingut i eficàcia del dret de retenció. 
3. La penyora. Concepte, naturalesa i estructura jurídica. Constitució. 
4. Contingut i execució forçosa. 
 
 DRET DE FAMÍLIA 
 
TEMA 10. FILIACIÓ I ADOPCIÓ 
 
1. Concepte i règim jurídic de la filiació en el dret civil de Catalunya. 

Contingut. 
2. Determinació de la filiació. Filiació matrimonial. Filiació no-matrimonial. 
3. Determinació judicial de la filiació. Les accions de filiació. Les accions de 

reclamació i d'impugnació de la filiació matrimonial i no matrimonial. 
4. L'adopció. Constitució. Efectes i extinció. 
5. Els aliments entre parents: règim. 
 
TEMA 11. EL RÈGIM ECONÒMIC CONJUGAL A CATALUNYA 
 
1. Els capítols matrimonials: concepte, estructura i requisits. Modificació i 

ineficàcia. Les disposicions atorgades en capítols matrimonials.  
2. Règim econòmic matrimonial primari: el sosteniment de les despeses 

familiars. La llar familiar. 
3. Els contractes entre cònjuges: la protecció dels creditors dels cònjuges. 

Donacions entre cònjuges. 



4. Les donacions esponsalícies. 
5. El dot i les instituciones paradotals. 
 
 
TEMA 12. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 
 
1. El règim de separació de béns en el dret català: concepte. 
2. Determinació de les masses patrimonials. La gestió dels béns privatius. 
3. La liquidació del règim de separació de béns. 
4. Les compra-vendes amb pacte de supervivència. Concepte i naturalesa 

jurídica. Requisits. Ineficàcia del pacte de supervivència. 
 
TEMA 13. RÈGIMS ECONÒMICS VOLUNTARIS. EL RÈGIM DE 
PARTICIPACIÓ EN EL GUANYS 
 
1. El règim de participació en els guanys en el dret civil de Catalunya. 

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. 
 
TEMA 14. DRETS VIDUALS 
 
1. Protecció del cònjuge supervivent. Els drets de predetracció. 
2. L'any de plor: concepte i règim jurídic. 
3. L'usdefruit universal capitular: noció, constitució, contingut i extinció. 
4. La quarta vidual: règim. 
5. La reserva del consort supervivent. 
 

 
 
 

DRET DE SUCCESSIONS 
 
TEMA 15. LA SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT 
 
1. L'organització de la successió per causa de mort en el dret civil de 

Catalunya. Necessitat de la institució de l'hereu. El principi semel heres, 
semper heres. Successió voluntària i successió legal. 

2. El causant de la successió. 



3. El successor: tipus i capacitat. L'indignitat i les prohibicions.  
4. Objecte de la successió: l'herència i la composició del cabal hereditari. 
TEMA 16. FASES EN L'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA 
 
1. Obertura de la successió. La vocació hereditària: sistema de vocacions 

simultànies i títols de la vocació. 
2. La delació: concepte i classes de delació. 
3. El dret d'acréixer: concepte i règim jurídic. 
4. Efectes de la delació: règim jurídic del dret de transmissió. 
5. L'adquisició de la possessió. 
6. L'herència jacent: concepte i règim jurídic. 
 
TEMA 17. EL TESTAMENT. LES FORMES TESTAMENTÀRIES 
 
1. Formalitats del testament: identificació del testador i intervenció de 

testimonis en determinats casos. 
2. La capacitat per a testar. Expedients per a suplir la manca de capacitat. 

La substitució pupil⋅lar: concepte i règim jurídic. La substitució exemplar: 
concepte i règim jurídic. 

3. Les formes testamentàries particulars. Testament notarial obert. 
Testament davant del rector. El testament tancat. El testament hològraf. 

4. El codicil: concepte i formalitats. 
5. Les memòries testamentàries: requisits. 
 
TEMA 18. INEFICÀCIA, INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ DEL T ESTAMENT. 
 
1. Ineficàcia de les disposicions testamentàries per defectes estructurals. 
2. La conversió del testament nul: la clàusula codicil⋅lar. 
3. La revocació de les disposicions testamentàries: noció, classes i efectes. 
4. La caducitat de les disposicions testamentàries. 
5. La interpretació dels testaments: regles en matèria d'interpretació. 
6. El marmessor: concepte, classes, contigut i extinció del càrrec. 
 
TEMA 19. LA INSTITUCIÓ DE L'HEREU 
 
1. Concepte i funcions de la institució de l'hereu. Requisits de la institució 

de l'hereu. 
2. Modalitats en la institució de l'hereu: règim jurídic de la institució 

condicional, a termini i de l'hereu vitalici. 
3. Distribució de l'herència en la institució d'una pluralitat d'hereus. 
4. Nul⋅litat de la institució de l'hereu. 



5. Disposicions fiduciàries. Hereus distributaris: règim jurídic. L'herència de 
confiança: règim jurídic. 

 
TEMA 20. INSTITUCIÓ PREVENTIVA DE L'HEREU 
 
1. Doctrina general sobre la substitució vulgar: concepte i naturalesa 

jurídica. 
2. Estructura de la substitució vulgar: subjectes i forma. 
3. Modalitats de la substitució vulgar. 
4. Efectes de la substitució vulgar. 
 
TEMA 21. INSTITUCIÓ SUCCESSIVA DE L'HEREU 
 
1. L'herència fideïcomissària: concepte i modalitats. Estructura i requisits. 
2. Hereu fiduciari i hereu fideïcomissari abans de la delació fideïcomissària. 

Disposició de béns fideïcomesos. 
3. Determinació del gravamen fideïcomissari. 
4. La quarta trebal⋅liànica. 
5. La delació fideïcomissària. Extinció.  
6. El fideïcomís de residu: concepte, modalitats i règim jurídic. 
7. La substitució preventiva de residu: règim jurídic. 
 
TEMA 22. ELS LLEGATS 
 
1. Concepte. Subjecte i objecte. 
2. Modalitats del llegat: el llegat sotmès a condició i a termini. Classes de 

llegat. 
3. Règim jurídic del llegat: l'adquisició, l'acceptació, el compliment i la 

responsabilitat del gravat. 
4. El llegat de cosa pròpia del testador: concepte i modalitats. 
5. El llegat de cosa aliena: concepte i règim jurídic. 
6. Règim jurídic dels llegats de cosa genèrica, dels llegats de crèdit i 

alliberament de deute, dels llegats de deute i a favor del creditor, de 
prestacions periòdiques i del llegat de part alíquota. 

7. Ineficàcia. Reducció dels llegats: règim jurídic de la quarta falcídia. 
 
TEMA 23. ALTRES DISPOSICIONS PER CAUSA DE MORT 
 
1. Les donacions per causa de mort: concepte i règim jurídic. 
2. Les disposicions modals: concepte i règim jurídic del mode testamentari. 
3. Les prohibicions de disposar: concepte i requisits. 



 
TEMA 24. ELS HERETAMENTS 
 
1. Doctrina general sobre els heretaments: concepte, classes i requisits. 
2. Heretaments a favor dels contraents: noció i règim jurídic de l'heretament 

simple, de l'heretament cumulatiu i de l'heretament mixt. 
3. Heretaments a favor dels fills dels contraents: noció i règim jurídic dels 

heretaments pur, preventiu i prelatiu. 
4. L'heretament mutual: noció i règim jurídic. 
 
TEMA 25. LA SUCCESSIÓ INTESTADA 
 
1. La successió intestada regular: noció i supòsits d'obertura de la 

successió intestada. 
2. El sistema de la successió intestada. 
3. Ordres i regles de la successió intestada regular. 
4. L'usdefruit intestat a favor del cònjuge supervivent: concepte i règim 

jurídic. 
5.  La successió intestada del causant impúber: règim jurídic. 
 
TEMA 26. LA LLEGÍTIMA 
 
1. La naturalesa jurídica de la llegítima catalana. 
2. La categoria dels legitimaris. La capacitat del legitimari: el 

desheretament i la indignitat successòria. 
3. Formes d'atribució de la llegítima. 
4. Protecció de la llegítima: règim jurídic de la preterició i dels gravàmens 

sobre la llegítima. La protecció del contingut econòmic: l'acció de 
suplement de llegítima i la inoficiositat legitimària. 

5. Determinació de la llegítima: la computació i la imputació legitimàries. 
6. El pagament de llegítima. Les accions per a la reclamació de la llegítima. 
7. Extinció de la llegítima. 
 
TEMA 27. ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA. LA PROTECCIÓ DEL  DRET 
D'HERETAR 
 
1. Acceptació de l'herència: concepte, classes i requisits. 
2. La repudació de l'herència: concepte i règim jurídic. 
3. Efectes de l'acceptació de l'herència en forma pura. 
4. L'acceptació a benefici d'inventari: règim jurídic. La separació de 

patrimonis i liquidació de l'herència beneficiària. 



5. La protecció dels creditors i el benefici de la separació de patrimonis. 
6. L'acció de petició d'herència: règim. 
TEMA 28. INSTITUCIÓ SIMULTÀNIA D'UNA PLURALITAT D'H EREUS 
 
1. La comunitat hereditària: concepte i règim jurídic. 
2. La partició hereditària: concepte, naturalesa jurídica i procediments de 

partició. 
3. La col⋅lació: concepte i règim jurídic. 
4. Les operacions de partició. 
5. Efectes de la partició. 
6. Ineficàcia de les particions. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
AAVV: Comentarios al Código Civil y Compliación. Forales. Tomos XXVII a 
XXX. Madrid, 1978-1990. 
SALVADOR CODERCH: La compilación y su historia. Barcelona, 1985. 
AAVV: Comentaris a les reformes del dret civil de Catalunya. Vol I. Barcelona, 
1987. 
AAVV: Comentaris a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Barcelona, 1988. 
PUIG FERRIOL - ROCA TRIAS: Institucions del dret civil de Catalunya. 
València, 1992-1994 (tres volums). 
MALUQUER DE MOTES: Dret Civil català. Barcelona, 1993. 
 
Sobre jurisprudència es pot consultar: 
AAVV: El derecho civil catalán en la jurisprudencia. Vol. I-1, II-1, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X i XI; els volums VI a X comentaris de diferents autors. 
Les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es poden 
consultar a La llei de Catalunya i Balears (Barcelona, 1993), amb comentaris de 
diferents autors, a Jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, 1989-9992 (Barcelona, 1994)i a la Revista Tribunal de l'Editorial 
Aranzadi. 
 
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. 
 



20077 - RÈGIMS JURÍDICS DOMINICALS  
 
 
TEMA 1. PROPIETATS ESPECIALS. CONSIDERACIÓ GENERAL 
 
1. Configuració de les propietats especials: origen, evolució. 
2. Concepte de propietat especial i comunitat especial. 
3. Supòsits de propietat especial: estatuts de propietat, situacions comunitàries; aprofitaments especials; 

propietats especials. 
4. Normativa vigent. La qüestió de la supletorietat de les regles sobre propietat. 
 

ELS ESTATUS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA  
 
TEMA 2. LA PROPIETAT URBANA (I)  
 
1. El concepte de immoble urbà. 
2. Propietat immobiliària: concepte i caracters. 
3. Propietat urbana i urbanisme: regles constitucionals i funció social. 
4. Propietat del sòl i planejament urbanístic: tipologies del sòl i procés urbanístic. 
5. Les fases en l'adquisició de les facultats urbanístiques: el concepte de patrimonialització de l'apro

fitament urbanístic.  
 
TEMA 3. LA PROPIETAT URBANA (II) 
 
1. Legislació arrendatícia i propietat urbana: significació, transcendència i principis. 
2. Concepte de finca urbana.  
3. Arrendament de vivenda: règim. 
4. Arrendament d’immobles urbans per a usos diferents de la vivenda. 
5. Els drets d’adquisició preferent. 
 
TEMA 4. LA PROPIETAT RÚSTICA I FORESTAL  
 
1. Propietat i explotació de la terra: regles constitucionals i funció social. 
2. Propietat rústica: concepte d’immoble rústic. 
3. Determinació, protecció i aprofitaments del sòl rústic. Legislació. 
4. Propietat rústica i arrendaments. La legislació sobre arrendaments rústics. Els drets d’adquisició 

preferent. 
5. La propietat forestal: concepte i funció. Els boscos. 
6. Vies pecuàries i aprofitaments forestals. 

 
APROFITAMENTS ESPECIALS  

 
TEMA 5. APROFITAMENTS ESPECIALS. 
 
1. Legislació d’aigües. Regles constitucionals. 
2. Règim jurídic de les aigües privades. Els aprofitaments. 
3. Les mines i altres recursos geològics. Principis constitucionals i legislació. 
4. Explotació i aprofitament de les mines i dels altres recursos geològics. 
 



LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
TEMA 6. DRET D’AUTOR (I)  
 
1. Les creacions intel·lectuals i la propietat. Concepte de propietat intel·lectual. 
2. La legislació sobre propietat intel⋅lectual. Principis rectors. 
3. El dret d'autor: regles comunes. 
4. L’autor: concepte, determinació, pluralitat d’autors. 
5. Objecte del dret d’autor: l’obra. 
 
TEMA 7. DRET D’AUTOR (II) 
 
1. El dret moral d’autor. 
2. El dret d’explotació. Altres drets. 
3. Duració i límits. 
4. El domini públic. 
5. Les obres audiovisuals. 
6. Els programes d’ordinador. 
 
TEMA 8. ELS DRETS AFINS O CONNEXES A LA PROPIETAT I NTEL⋅⋅⋅⋅LECTUAL 
 
1. Els anomenats drets afins o connexos a la propietat in-tel·lectual: regles comunes. 
2. Dret dels artistes, intèrprets o executants. 
3. Dret dels productors de fonogrames. 
4. Drets dels productors de gravacions àudio-visuals. 
5. Dret de les entitats de radiodifusió. 
6. Les fotografies. 
7. Determinades produccions editorials. 
 
TEMA 9. PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL ⋅⋅⋅⋅LECTUAL 
 
1. Accions de protecció dels drets de la propietat intel⋅lectual. 
2. El registre de la propietat intel⋅lectual. 
3. Publicitat de la reserva dels drets. 
4. Les entitats de gestió. 
 

SITUACIONS DE COTITULARITAT 
 
TEMA 10. COMUNITAT I PROPIETAT HORITZONTAL (I) 
 
1. Copropietat i copropietats especials: concepte. 
2. Propietat horitzontal: significació, evolució i legislació. 
3. Naturalesa de la propietat horitzontal. 
4. Constitució del règim; el títol, els estatuts i reglaments de règim interior. 
5. Constància registral. 
TEMA 11. PROPIETAT HORITZONTAL (II) 
 
1. Els elements de la comunitat: titularitat dels mateixos. 
2. Elements comuns: classificació; determinació. 



3. Elements privatius: concepte i fixació. 
4. La situació jurídica dels garatges. 
5. La quota: fixació, alteracions. 
 
TEMA 12. LA PROPIETAT HORITZONTAL (III) 
 
1. Situació dominical del propietari: en relació al seu pis; en relació als elements comuns. 
2. El règim de contribució a les despeses. Les garanties. 
3. Funcionament i govern de la comunitat: en general. 
4. El president de la comunitat: caracters del càrrec. Funcions. El secretari. L'administrador. 
5. La junta de propietaris: els acords, les seves impugnacions, la seva constància. 
6. L'extinció de la propietat. 
 
TEMA 13. LES URBANITZACIONS PRIVADES 
 
1. Enquadrament general. Des del Dret Privat. Des del Dret Públic. 
2. La urbanització com a objecte de dret: la seva regulació. 
3. Els diferents elements de la urbanització: les parcel·les, els elements d'infraestructura urbanística, els 

elements comuns. 
4. Les diferents configuracions jurídiques i el seu suport legal. 
5. La constància registral. 
 
TEMA 14. LA MULTIPROPIETAT 
 
1. Antecedents. Idees generals. 
2. Notes definidores del fenomen de la multipropietat. 
3. La configuració doctrinal de la multipropietat. 
4. Forma de constitució. La seva constància registral. 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per a la preparació d'aquesta assignatura es pot utilitzar qualsevol Manual de Dret Civil complet, que tracti 
de les matèries que es comprenen en el programa. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’aquest programa. 
 
Al començament del curs cada professor determinarà la bibliografia específica del mateix, així com la 
orientació, programació i les formes d’avaluació. 



20078 - DRET DE DANYS  
 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL DRET DE DANYS 
 
1. Antecedents. 
2. La teoria de la culpa. Evolució cap a la responsabilitat objectiva. 
3. Responsabilitat civil contractual i extracontractual: concepte i diferències. 
4. El sistema espanyol de responsabilitat civil: les diferents vies per al seu exercici. 
5. La responsabilitat civil en el Codi Civil. La seva interpretació jurisprudencial. La responsabilitat 

civil en les lleis especials. 
6. La prescripció de les accions: termini, còmput i interrupció. 
 
TEMA 2. RESPONSABILITAT PER ACTES PROPIS  
 
1. L’article 1.902 del Codi Civil. 
2. Acció i omissió. L’antijuridicitat. 
3. La culpabilitat i imputabilitat. El dol i la culpa. 
4. El dany i la seva valoració. 
5. El problema de la causalitat. Causes d’interrupció del nexe causal: el cas fortuit, la força major, 

culpa exclusiva de la víctima. La concurrència de la culpa del perjudicat: la compensació de 
causes. 

6. Pluralitat de responsables. 
 
TEMA 3. RESPONSABILITAT PER FET ALIÈ 
 
1. Concepte i supòsits. 
2. La responsabilitat de pares i tutors. 
3. La responsabilitat de l’empresari. 
4. La responsabilitat dels educadors. 
5. L’acció de repetició de l’article 1.904. 
6. La responsabilitat per fets causats per animals. 
7. La responsabilitat per ruïna d’edificis. 
8. La responsabilitat pels danys causats per coses inanimades. 
9. La responsabilitat que estableix l’article 1.910. 
 
TEMA 4. DRETS DE LA PERSONALITAT I RESPONSABILITAT CIVIL 
 
1. Honor, intimitat personal i familiar i pròpia imatge: concepte i naturalesa jurídica. 
2. La Llei 1/1982, de 5 de maig: àmbit d’aplicació. 
3. La intromissió il⋅legítima. El consentiment com a causa de justificació. Les demés causes. 
4. Els subjectes de la intromissió il⋅legítima. 
5. El conflicte entre aquests drets i les llibertats d’expressió i informació. 
6. Tutela penal i tutela civil. 
7. La Llei 5/1992 de 29 d’octubre del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
 
TEMA 5. LA RESPONSABILITAT MÈDICA 
 
1. Naturalesa de la responsabilitat mèdico-sanitària. 



2. Els deures del metge. 
3. Els requisits de la responsabilitat: la culpa mèdica en relació amb la lex artis ad hoc. 
4. Extensió de la responsabilitat a d’altres persones. 
 
TEMA 6. LA RESPONSABILITAT EN LA LLEI 26/84 DE 19 D E JULIOL GENERAL PER A LA 
DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS  
 
1. La protecció de consumidors i usuaris: La Llei 26/1984, de 19 de juliol. 
2. Àmbit d’aplicació de la llei. 
3. El capítol VIII: “Responsabilitats i garanties”. Subjectes responsables. Criteris d’imputació i nexe 

causal. Danys que comprèn. 
4. La relació entre l’article 11 i el capítol VIII LGDCU. 
 
TEMA 7. LA RESPONSABILITAT DEL FABRICANT  
 
1. Introducció. La Directiva 85/374/CEE, de 25 de juliol. Deure de seguretat. 
2. La responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos. Llei 22/1994 de 6 de 

juliol. 
3. Concepte legal de producte defectuós. Productes que comprèn. Tipus de defectes. Els 

productes ineficaços. 
4. Els subjectes responsables. El fabricant. L’importador. El subministrador. La disposició 

addicional única de la Llei 22/1994. 
5. Nexe causal. Causes d’exoneració de la responsabilitat. Els riscs del desenvolupament. 
6. Àmbit de protecció: el dany. 
7. L’acció de reparació: legitimació i termini. 
 
TEMA 8. LA RESPONSABILITAT EN L’ÀMBIT DE LA CIRCULA CIÓ VIÀRIA 
 
1. La Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. 
2. Danys personals-danys materials. Baremació. 
3. Modalitats d’assegurança. 
4. El Consorci de Compensació d’Assegurances. 
5. Vies processals per l’exercici de l’acció. El judici de faltes. El judici executiu de l’anomenada llei 

de l’automòbil. El judici declaratiu verbal: la Disposició Addicional 1ª de la L.O. 3/1989, de 21 de 
juny. 

 
 
 
TEMA 9. LA RESPONSABILITAT CIVIL DE L’ADMINISTRACIÓ  PÚBLICA 
 
1. La responsabilitat patrimonial en el Dret espanyol. El problema competencial. 
2. Pressupòsits de la responsabilitat de l’Administració. 
3. L’acció de repetició de l’Administració contra el funcionari. 
4. La responsabilitat de l’Administració en la protecció de la seguretat ciutadana. 
5. La responsabilitat de l’Estat pel funcionament dels serveis penitenciaris. 
 
TEMA 10. LA RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE L’A DMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
 
1. Normativa vigent. 



2. Funcionament anormal de l’Administració de Justícia i error judicial: distinció entre ambdues 
figures. 

3. Els supòsits de presó indeguda. 
4. Dol o culpa greu de Jutges i Magistrats. 
 
TEMA 11. ALTRES RÈGIMS DE RESPONSABILITAT  
 
1. Accidents laborals. 
2. Navegació aèrea. 
3. Danys nuclears. 
4. Els danys causats en l’exercici de la caça: la Llei de Caça de 4 d’abril de 1970 i el seu 

Reglament de 25 de març de 1971. 
 
 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per a la preparació d'aquesta assignatura es pot utilitzar qualsevol Manual de Dret Civil complet, 
que tracti de les matèries que es comprenen en el programa. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’aquest programa. 
 
Al començament del curs cada professor determinarà la bibliografia específica del mateix, així com 
la orientació, programació i avaluació. 



20079 - DRET REGISTRAL  
 
 
TEMA 1. DRET IMMOBILIARI REGISTRAL 
 
1. El Registre de la Propietat: formulació del seu concepte. Els sistemes registrals. 
2. El sistema registral espanyol: formació històrica i legalitat vigent. La Llei hipotecària i el Codi 

Civil. 
3. Els anomenats principis hipotecaris: concepte, fins; enumeració. 
4. La publicitat formal del Registre. Concepte. Teories sobre el seu abast: l’anomenat “interès 

legítim”. Mitjans. La nota simple informativa. La certificació: classes i efectes. 
5. La Coordinació Notaries-Registre per la seguretat del tràfic jurídic immobiliari. 
 
TEMA 2. LA BASE FÍSICA DEL REGISTRE 
 
1. La finca com a base del Registre. Concepte. Classes. Finques especials. La vivenda habitual i 

el seu règim. 
2. La identificació de la finca i les seves circumstàncies. 
3. Les modificacions de la finca. Modificació física: declaració d'obra nova, accessió o invasió 

d'aigües. Inexactitud originària: excés de cabuda i menor extensió de la finca. 
4. Modificacions formals de la finca: agrupació, agregació, segregació, divisió. La reparcel⋅lació 

urbanística. La concentració parcel⋅lària. 
5. Extinció de la finca. 
6. Unitat i pluralitat de foli registral. La propietat horitzontal. Urbanitzacions privades. 

Multipropietat. 
 
TEMA 3. IMMATRICULACIÓ DE FINQUES 
 
1. La immatriculació: distinció entre immatriculació i operacions immatriculadores. Medis 

d'immatriculació: enumeració. 
2. L'expedient de domini. El títol públic. Altres medis. 
3. La doble immatriculació. 
4. L'expedient d'alliberació de gravàmens. 
5. Registre i Catastre. Relació i coordinació entre ambdues institucions. 
 
TEMA 4. SITUACIONS QUE INGRESSEN  EN EL REGISTRE  
 
1. Situacions inscriptibles. Els títols inscriptibles. 
2. Els drets reals. El dret i la seva circumstància: condicions. Prohibicions de disposar. 
3. Els drets personals inscriptibles. En particular, els arrendaments i el Registre. 
4. Resolucions judicials que modifiquen la capacitat de les persones. 
 
 
TEMA 5. EL PROCEDIMENT REGISTRAL 
 
1. Pressupòsits del procediment registral: titulació pública i tracte successiu. 
2. Principi de rogació: revisió crítica. L'assentament de presentació: caràcters, requisits i vigència. 

Clausura registral, prioritat i rang hipotecari. 
3. La qualificació registral com a garantia del principi de legalitat: objecte, efectes i recursos contra 



la qualificació. 
 
TEMA 6. ASSENTAMENTS QUE ES PRACTIQUEN EN EL REGIST RE DE LA PROPIETAT. 
 
1. La inscripció en sentit estricte: concepte, tipologia i eficàcia. Inscripció i tradició. 
2. Les anotacions preventives: concepte, classes, efectes i extinció. 
3. Les notes marginals: concepte i classes. 
4. La cancel·lació: concepte, supòsits en què procedeix. 
 
TEMA 7. EFICÀCIA DE LA CONSTÀNCIA REGISTRAL 
 
1. El principi de legitimació registral: la presumpció d'exactitud del contingut dels assentaments. 

Eficàcia en el procés. 
2. Les presumpcions possessòries i les seves conseqüències: els límits dels arts. 35 i 38 de la 

Ll.H. 
3. L'anomenada acció real registral de l'art. 41 de la Ll.H. 
 
TEMA 8. LA PROTECCIÓ DEL REGISTRE 
 
1. La protecció de les situacions inscrites: el concepte de tercer registral. Teories. 
2. Inoponibilitat: art. 32 de la Ll.H. 
3. Protecció a l'aparença: art. 34 de la Ll.H. L'anomenat tercer hipotecari: requisits. 
4. Els actes nuls: art. 33 de la Ll.H. 
5. La usucapió i el Registre de la Propietat. 
6. En particular, eficàcia de les anotacions preventives. 
 
TEMA 9. EXTINCIÓ I NUL·LITAT DELS ASSENTAMENTS  
 
1. Extinció dels assentaments: caducitat, renúncia i conversió. 
2. La nul·litat dels assentaments. 
3. Inexactitud i rectificació: concepte i procediment. 
4. L'anomenat consentiment formal: revisió crítica del seu concepte en el sistema registral 

espanyol. 
 
ORIENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Per a la preparació d'aquesta assignatura es pot utilitzar qualsevol Manual de Dret Civil complet, 
que tracti de les matèries que es comprenen en el programa. 
 
És imprescindible la legislació vigent referent a la matèria d’aquest programa. 
 
Al començament del curs cada professor determinarà la bibliografia específica del mateix, així com 
la orientació, programació i avaluació. 
 
 
 
 
 


