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Prerequisits

Per un bon seguiment del Curs de DRET CIVIL és necessari un bon coneixement de les bases del Dret
Constitucional i de la Història del Dret: Cal també el correcte us de la terminologia jurídica.

Advertència:

"Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura i perdrà el dret a la
re-avaluació. Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi indicis de plagi o que no pugui justificar
els arguments de la seva pràctica obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta,
l'alumne suspendrà l'assignatura (0) i perdrà el dret a la recuperació".

Objectius

Es tracta d'una assignatura de primer curs, primer semestre, per tant, de formació bàsica.

El  de  està destinat a atorgar a l´alumne una formació solvent en tots els àmbits quegrau Relacions Laborals
directa o indirectament es relacionen amb el factor treball. Permetent a tots els graduats resoldre amb garantia
tots els problemes que planteja la gestió de recursos humans, tant en l'empresa privada com en l'àmbit de
l'administració pública. Aquest grau ha d´oferir formació en els diferents factors que emmarquen el treball
humà, des d'una perspectiva interdisciplinària i amb una orientació de professionalització vinculada a les
opcions que demana el mercat laboral. Per tant, resulta essencial en aquesta titulació l´estudi d´una
assignatura com el Dret Civil, en la que el seu contingut es centra bàsicamente en l ´anàlisi de la interpretació i
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assignatura com el Dret Civil, en la que el seu contingut es centra bàsicamente en l ´anàlisi de la interpretació i
aplicació de les normes jurídiques, la persona jurídica, el contracte, la responsabilitat contractual i
extracontractual, la relació obligatoria, les relacions familiars i la successió per causa de mort.

Els objectius de l'assignatura són:

1.- Assimilar els continguts de l'assignatura mitjançant la seva comprensió, memorització i examen continuat,
per tal de formar a l'alumne perquè aprengui a sotmetre's amb assiduïtat a controls i proves sobre els
continguts de l'assignatura, per mitjà de les quals, se li valorarà de manera continuada el seu nivell
d'adquisició de coneixements, permetent-li esbrinar en quins aspectes ha d'aprofundir i esforçar-se més per
millorar.

2.- Aprenentatge de recerca dejurisprudència, bibliografia, documentació ilegislació: bases de dades, etc.

3.- Llegir, esbrinar els principals problemes, redactar de forma ordenada els fets i resolució de les qüestions
que es plantegin als textos jurídics, sentències i casos pràctics, mitjançant el treball en grup, el diàleg i
l´intercanvi d'idees amb els companys.

4.- Aprendre a treballar de manera autònoma, amb raonament reflexiu i autocrític i esperit emprenedor:
treballs d'investigació, comentaris de text, recensions, esquemes, resums i resolució de supòsits pràctics.

Debatre a classe, per mitjà de l'expressió verbal, les idees, opinions, punts de vista propis i discussions entre
professor/alumne.

Competències

Convèncer els altres del punt de vista propi.
Identificar els fonaments de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball
humà.
Identificar, analitzar i resoldre els problemes i les situacions complexes des d'una perspectiva
interdisciplinària (econòmica, històrica, jurídica, psicològica, sociològica).
Organitzar i gestionar la planificació del temps.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i resoldre les qüestions sorgides en relació amb el dret de la persona, de la família i de
successions.
Convèncer els altres del punt de vista propi.
Identificar els principis estructurals de l'estat com a estat social i democràtic de dret.
Identificar la formació històrica de les normes i de les institucions jurídiques en la configuració de les
relacions de treball.
Identificar les nocions bàsiques en el dret patrimonial (contractes, obligacions i reals).
Organitzar i gestionar la planificació del temps.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip.

Continguts

TEMA 1. L'ORDENAMENT JURÍDIC CIVIL

1. Concepte de Dret Civil. Pluralitat d'ordenaments civils. El Codi civil de Catalunya i el Código civil español. El
veïnatge civil

2. Concepte i classes de fonts. La jurisprudència, ¿font del dret?
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2. Concepte i classes de fonts. La jurisprudència, ¿font del dret?

3. El temps en el dret civil. Prescripció. Caducitat. Preclusió

TEMA 2. PERSONA FÍSICA I PERSONA JURÍDICA

1. La personalitat. Classes de persones. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar

2. Inici i extinció de la personalitat civil. L'estat civil i el Registre Civil

3. La persona jurídica. Concepte. Classes. Associaciones i Fundacions. Actuació i representació. Adopció
d'acords i impugnació

TEMA 3. LA RELACIÓ OBLIGATÒRIA

1. La relació obligatòria. Concepte. Característiques. Contingut

2. Les fonts de l'obligació. Concepte i enumeració

3. Objecte de la relació obligatòria: la prestació. Requisits

4. Classes d'obligacions segons la seva prestació: donar, fer i no fer

5. Obligacions de diner. Concepte. El diner electrònic. La clàusula rebus sic stantibus

TEMA 4. COMPLIMENT, INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ I RESPONSABILITAT CONTRACTUAL

1. El pagament o compliment: concepte i requisits objectius i subjectius

2. Els substitutius del pagament o compliment de l´obligació

3. L´incompliment de l'obligació. Concepte. Causes. Responsabilitat del deutor

4 . Accions protectores del dret de crèdit

TEMA 5. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

1. Concepte i funcions de la responsabilitat extracontractual

2. Pressupòsits de la responsabilitat civil:

2.1. Comportament danyós: acció i omissió

2.2. Causalitat natural i causalitat jurídica. Criteris d'imputació objectiva

2.3. Danys. Tipologia. Valoració

3. Prescripció de l'acció

4. Responsabilitat per fet aliè. Règim jurídic

5. Supòsits de responsabilitat objectiva

TEMA 6. EL CONTRACTE: ELEMENTS I EFECTES

1. L'autonomia privada: límits i atipicitat. El principi de no discriminació

2. El contracte. Concepte i elements. Consentiment. Objecte. Causa. La forma

3. La contractació electrònica. Règim jurídic

4. Eficàcia contractual
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TEMA 7. FORMACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE

1. Els tractes preliminars. La responsabilitat precontractual

2. Formació del contracte. Oferta. Acceptació. Perfecció

3. Formació irregular del contracte: els vicis del consentiment.

4. La contractació en massa. Condicions generals i clàusules abusives

5. La interpretació: regles. La integració del contracte

TEMA 8. INEFICÀCIA I INVALIDESA DEL CONTRACTE

1. Invalidesa i ineficàcia: precisions conceptuals. La inexistència

2. La nul·litat. Concepte i causes. La conversió

3. L'anul·labilitat. Concepte i causes. La confirmació

4. L'avantatge injust i la lesió en més de la meitat.Concepte i règim jurídic

TEMA 9. EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

1.La compravenda: concepte i caràcters. Compravenda civil i compravenda mercantil. Compravenda de
consum. Subjectes i capacitat. Prohibicions de comprar

2. Objecte: la cosa i el preu. La venda de béns futurs

3. La venda de béns aliens: règim jurídic. La pluralitat de vendes d'un mateix bé

4. Obligacions del venedor. Manca de conformitat i drets de tercers

5. Obligacions del comprador. L'ajornament del pagament i les garanties. El pacte de condició resolutòria

6. La transmissió dels riscos

7. Remeis del comprador i del venedor

TEMA 10. EL DRET REAL. ADQUISICIÓ, TRANSMISSIÓ I EXTINCIÓ DEL DRET REAL

1. El dret real: concepte, classes

2. Fonts de creació dels drets reals

3. El doble sistema d'adquisició i de transmissió de drets reals

4. La tradició: concepte i modalitats

5. Causes d'extinció dels drets reals: pèrdua del bé, consolidació i renúncia

TEMA 11. EL DRET DE PROPIETAT

1. El dret de propietat. Concepte, funció social. La llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Prohibicions de disposar

2. Restriccions al dret de propietat en interès públic i en interès privat

3. Les immissions: concepte, classes i règim jurídic. Doctrina jurisprudencial i especial referència al medi
ambient
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4. Protecció del dret de propietat

4.1. L'acció reivindicatòria: concepte. Requisits. Efectes

4.2. Accions d'exclusió: acció negatòria, tancament de finques, delimitació i fitació

TEMA 12. MATRIMONI I LA UNIÓ ESTABLE DE PARELLA

1. El matrimoni: concepte, caracterització. El ius connubii

2. Requisits del matrimoni. Formes del matrimoni

3. Efectes personals i patrimonials del matrimoni: relacions econòmiques entre els cònjuges. Règims
econòmics matrimonials. Extinció

4. La regulació de la unió estable de parella. Constitució. Relacions econòmiques. Extinció

TEMA 13. EFECTES PERSONALS I PATRIMONIALS DE LA RUPTURA DE LA PARELLA

1. Mesures provisionals. Efectes " . Mesures prèviesex lege"

2. El conveni regulador. Contingut. Aprovació judicial. Acords fora de conveni

3 El pla de parentalitat

4. Mesures judicials definitives en cas de manca de conveni. Contingut

4. Efectes civils en cas de violència de gènere

TEMA 14. LA SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT

1. Concepte de successió. Tipus de successió per causa de mort

2. Objecte de la successió: l'herència: composició. Successió sense hereu

3. El causant de la successió

4. El successor. Títols successoris: l'hereu i el llegatari

5. L'obertura de la successió: l'herència jacent. Fases d'adquisició de l'herència

TEMA 15. EL TESTAMENT I LA SUCCESSIÓ INTESTADA

1. El testament. Concepte. Tipus.Contingut

2. Els codicils i memòries testamentàries

3. La successió intestada. El dret de representació. Ordres successoris

Metodologia

Nota prèvia

La docència de l'assignatura serà presencial.

La metodologia docent i l'avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Per aconseguir els esmentats resultats l´assignatura s´organitza en tres tipus d´activitats bàsiques:
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Per aconseguir els esmentats resultats l´assignatura s´organitza en tres tipus d´activitats bàsiques:

1) Activitat autònoma: aquella en què l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma, ja sigui
individualment o en grup (estudi, consultes bibliogràfiques o documentals, treballs, consultes al professor,
campus virtual...). Representa el 50% del total del temps de l´estudiant- ( . Aquesta abastaria75 Hores)
aixímateix a , que és aquella el resultat de la qual és susceptible de ser avaluada il´activitat d´avaluació
qualificada, ja sigui dins un sistema d'avaluació continuada, ja sigui mitjançant proves formals, al final d'un
període. Aquest tipus d'activitat, quan no requereix un temps acotat per a la realització de proves concretes
(exàmens, presentacions...), pot superposar-se amb activitats autònomes. Representa el 5% del total del
temps de l´estudiant.

2) Activitat dirigida: aquella que respon a una programació horària predeterminada, que requereix la direcció
presencial d'un professor i que es desenvolupa preferentment en grup (classes teòriques, pràctiques a
l'aula,...). Representa el 33% del total del temps de l´estudiant ( 49 hores).

3) Activitat supervisada: aquella que, encara quepot desenvolupar-se de manera autònoma, requereix la
supervisió més o menys puntual d'un professor (tutories programades, documentació i bibliografia, redacció de
treballs...). Representa el 5% del total del temps de l´estudiant (7,5 Hores)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes pràctiques 20 0,8 1

classes teòriques 29 1,16 3, 4, 5

documentació i bibliografia 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

redacció treballs 7 0,28 1

seminaris discussió textos jurídics 15 0,6 1, 5

Tipus: Autònomes

avaluació continuada 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

estudi 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

1.1. :Avaluació continuada

El professorat de cada grup proposarà a l'inici del curs les activitats que consideri pertinents a efectes de
l'avaluació continuada. Fixarà de manera setmanal totes les activitats del curs. A tall d'exemple es pot tractar
de:

- fer proves de coneixements teòrics (escrites/orals) al llarg del curs

- aplicació pràctica de conceptes teòrics (casos pràctics, glossaris, esquemes, etc...)

- comentaris de sentències, redacció de documents
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L'avaluació continuada inclourà un mínim de tres activitats d'avaluació que hauran de ser de dues tipologies
diferents i s'han de distribuir al llarg del curs.

En cada grup de docència es publicaran al campus virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o
setmana de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força
major, aquestes puguin, amb prevaís i antelació suficient, ser modificades.

1.2. Examen final:

Tots els alumnes hagin superat o no l'avaluació continuada poden accedir a l'examen final. El tipus concret
d'examen (oral, escrit, desenvolupament de preguntes, multiple choice, etc...) serà determinat per l'equip
docent i comunicat a l'inici del curs. Els estudiants s'examinen del programa de l'assignatura.

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

La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada tindrà un valor del 50% de la qualificació de l'assignatura. La
puntuació de l'examen tindrà un valor del 50% de la qualificació del'assignatura.

La nota de l'avaluació continuada serà l'obtinguda o bé 0 si no s'ha fet.

La nota de l'examen final serà l'obtinguda a l'examen

L'assignatura s'aprovarà amb l'obtenció d'un mínim de 5 sobre 10, d'acord amb els percentatges establerts.

SISTEMA D'AVALUACIÓ I DE RE-AVALUACIÓ: per accedir a la re-avaluació s'ha d'obtenir una nota mínima
de 3 sobre 10 entre la nota de l'avaluació continuada i l'examen final. Els alumnes s'examinen del programa
de l'assignatura.

En la re-avaluació no es computa la nota de l'avaluació continuada.

La nota final será la de la re-avaluació en cas de presentar-se.

CONVOCATÒRIES

L'establert a la normativa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1.- Comentari 10% 0 0 6, 7, 8

2.- Exàmen parcial 20% 0 0 5, 6, 8

3.- Resoldre cas pràctic 20% 0 0 1, 5, 6, 7, 8

4.- Examen final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

MATERIALS LEGALS I BIBLIOGRAFIA:

1.- Legislació:

Codi Civil de Catalunya i legislació complementaria.

Codi Civil Espanyol.
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2.  

3.  

2.- Bibliografia General Obligatòria.

VAQUER ALOY, Antoni (Coord), NAVAS NAVARRO, Susana, GINEBRA MOLINS, Esperança, BOSCH
CAPDEVILA, Esteve, FERRER RIBAS, Josep, LAMARCA MARQUES, Albert, RIBOT IGUALADA,
Jordi; Dret Civil. Part General i Persona, Atelier, Barcelona, 4ª Edició, 2020.
LASARTE ÁLVAREZ., Carlos.; , Tecnos,Curso de Derecho civil Patrimonial: introducción al derecho
25ª edic., Madrid, 2019
ORDUÑA MORENO, J. et alii; , Tirant Lo Blanch, 18ª edic. València, 2015.Curso de derecho privado

Al llarg de l´assignatura el professor recomanarà a l´alumne la bibliografía complementària i la legislació
necessària.

ENLLAÇOS WEB D´INTERÈS

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.

www.westlaw.es. Base de dades de legislació i jurisprudència.

www.parlament.cat

Programari

NO
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