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OBJECTIUS Aquesta assignatura tracta d’apropar a l’estudiant 
l’origen històric, el sistema de fonts, i els contin-
guts principals i més genuïns del dret civil propi de 
Catalunya i la seva inserció en el dret civil espanyol 
en els diferents àmbits, amb especial atenció a la 
persona i família. La importància del seu estudi rau 
en el fet que el Dret civil català és una de les 
manifestacions més genuïnes de la personalitat del 
nostre poble. El seu contingut es troba recollit 
bàsicament en el Codi civil de Catalunya actual-
ment en fase d’elaboració, del que ja s’han aprovat 
i són vigents els Llibres Primer a Cinquè relatius a 
Disposicions generals, Persona i Família, Persona 
jurídica, Successions i Drets reals. Les disposicions 
relatives a obligacions i contractes encara no estan 
codificats i la seva normativa haurà de conformar el 
Llibre Sisè, sense perjudici de les normes ja vigents 
en l’actualitat. Com s’ha dit, es tracta d’una aproxi-
mació al sistema de Dret civil català,  però es fa 
imprescindible una certa  introducció en aspectes 
tècnics-jurídics que es procuraran explicar de ma-
nera elemental, planera, pensant en estudiants no 
especialment ni necessàriament experts en temes 
jurídics. 

CONTINGUTS PART GENERAL 
Tema 1. El Dret civil català 
1. Origen i naturalesa. 
2. El procés històric legislatiu. 
3. El títol de competència constitucional. 
4. El títol de competència estatutari. 
5. L’elaboració del Codi civil de Catalunya. 
6. El sistema de fonts. 



Tema 2. El contingut del dret civil català 
1. Qüestions de caràcter general. 
2. Persona i família. 
3. Persona jurídica. 
4. Successions. 
5. Drets reals. 
6. Obligacions i contractes. 
 

PART ESPECIAL: PERSONA I FAMÍLIA 

Tema 3. La família en el dret civil català 
1. Els principis personalista i d’igualtat. 
2. Classes de família. 
3. Àmbit competencial català en matèria de persona 
i família. 
4. Qüestions controvertides en torn el matrimoni i 
les unions de fet. 

Tema 4. Règim econòmic del matrimoni 
1. Règim econòmic. 
2. Capitulacions matrimonials. 
3. El règim de separació de bens propi de Catalunya 
4. Efectes de la reconciliació. 

Tema 5. Efectes i mesures de la ruptura 
               matrimonial 
1. Separació, divorci i nul·litat: efectes “exlege”. 
2. Les mesures: consideracions generals. 
3. Mesures de caire personal. Consideració especial 
de les següents mesures: 
    a) Custòdia i custòdia compartida. 
    b) Atribució de l’ús de l’habitatge, del  
         parament de la llar i de la segona  
         residència. 
4. Mesures de caire patrimonial: 
    Consideració especial a les següents 
    qüestions: 
     a) Pensió compensatòria. 
     b) Compensació econòmica. 
     c) La divisió de la cosa comuna. 
     d) Diferències substancials amb el 
        “Código civil” espanyol. 

Tema 6. Unions estables de parella 
1. Revisió històrica del plantejaments legals. 
2. La legislació civil vigent. 
3. Diferències fonamentals amb d’altres sistemes 
legislatius en el marc de l’Estat espanyol. 



Tema 7. La filiació 
1. Conceptes generals. 
2. Accions de filiació. 
3. Mesures en supòsits de filiació no matrimonial. 
4. Casos excepcionals: separació de la titularitat de 
la potestat i de la guarda dels fills. 

Tema 8. Reflexes processals 
1. La competència de Catalunya en matèria de 
procediments. 
2.  Alguns problemes en particular. 

METODOLOGIA Una de les dues hores setmanals es dedicaran bàsi-
cament a les explicacions teòriques. L’altra hora, 
també bàsicament, a fer exercicis (casos pràctics, 
comentaris de sentències) i a reflexionar en veu alta 
en torn a qüestions objecte del programa. Tot això 
de forma flexible i tenint sempre en compte els 
nuclis d’interès que es detectin per part dels 
alumnes. 

AVALUACIÓ SISTEMA D’AVALUACIÓ: 
Avaluació continuada d’acord amb el següent: 
 

Assistència a classe: 
a) Criteri general: per aprovar caldrà (requisit 
necessari però no suficient) una assistència a classe 
no inferior al 70 %. 
b) L’assistència a classe suposarà un màxim del 
30% de la qualificació final. 
Exemples: assistència al 100 % de les classes: 
puntuació: + 3 punts;  assistència al 90 % de les 
classes: + 2,7 punts: assistència al 70 % de les 
classes: + 2,1 
 

Treballs durant el curs: se’n faran tres al llarg del 
curs. Es programaran amb antelació i s’hauran de 
presentar en un termini determinat. En el cas que 
siguin treballs en grup, cada membre del grup 
s’haurà de responsabilitzar d’una part del treball. 
Aquests treballs, individuals o en grup, podran ser 
objecte de exposició oral, preguntes, comentaris o 
reflexions. Cadascun d’aquests treballs puntuaran 
fins un màxim de 1,5 punts. 
 

Intervencions i participació a classe: s’avaluaran el 
exercicis fets a classe, les intervencions personals, 
i, en general, la actitud de l’alumne. La puntuació 
màxima d’aquestes intervencions o participacions, 
en el seu conjunt al llarg del curs, serà de 2,5 punts. 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA En cada moment es podrà recomanar bibliografia 
amb caràcter general i, en principi, es recomana la 
següent: 

� BADOSA COLL, F. (Coord.), Manual de Dret 
civil català, Ed. Marcial Pons, 2004. 



� PUIG FERRIOL, L. I ROCA TRIAS, E., Institucions 
del Dret Civil de Catalunya, en especial Volum 
II., València, 2005. 

� GETE ALONSO, M. C., YSÀS, M. I SOLÉ, J., 
Nociones de Derecho Civil vigente en 
Catalunya, València, 2007. 

 


