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OBJECTIUS
El curs pretén oferir un estudi rigorós de tots els diferents sectors que integren el Dret civil català: així, entre 
d’altres, el Dret de successions, el Dret de família i el Dret patrimonial. S’aprofundeix en l’aplicació del Codi 
civil de Catalunya i de la resta de legislació civil vigent aprovada pel Parlament de Catalunya.  

TITULACIÓ
El Postgrau té un valor acadèmic de 30 crèdits ECTS. L’organització didàctica del curs està integrada 
per classes magistrals, conferències, casos pràctics i treballs individuals. Durant el curs cada 
alumne/a anirà completant el material didàctic teòric i pràctic que permetrà configurar el dossier del 
curs, rebent tota la documentació necessària pel desenvolupament del porgrama a través de la intra-
net personal de l’estudiant. 

El títol de Postgrau és reconegut com a mèrit de coneixement del Dret propi de Catalunya pel 
Consell General del Poder Judicial i per la Generalitat de Catalunya.

REQUISITS D’ACCÉS 
L’alumne/a ha d’estar en possessió del títol universitari de Llicenciat/da o Graduat/da en Dret. Només 
es podran acceptar alumnes d’últim curs que els hi manqui un 10% del total de crèdits del grau.  

AVALUACIÓ
L’avaluació consisteix en l’elaboració individual d’un treball final de Postgrau sobre algun dels temes 
que es desenvolupen en el porgrama, sota la supervisió del coordinador i del tutor del curs, i que serà 
avaluat per una Comissió de professorat designada a aquest efecte. 

Durant el curs es realitzaran tres activitats d’avaluació continuada dels coneixements adquirits. 

L’avaluació requerix haver assistit al 80% de les classes del total del curs. 
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PRESENTACIÓ
Aquest curs s’ofereix als professionals que sentin la 
necessitat de contrastar el nivell de formació que ja han 
adquirit en els seus estudis, per mitjà de l’aprofundiment 
basat en casos reals. 

El Postgrau ofereix un estudi complet, sistemàtic i rigorós 
de totes les institucions que hi són regulades, des d’un 
nivell pràctic i actualizat. 

El títol de Postgrau és reconegut 
com a mèrit de coneixement del 
Dret propi de Catalunya pel 
Consell General del Poder Judicial 
i per la Generalitat de Catalunya. 
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PROGRAMA 

Introducció i part general

L’ordenació jurídica de Catalunya: l’àmbit civil

Delimitació del sistema de fonts 

Principis de territorialitat i de personalitat

La prescripció

La caducitat

La preclusió

Dret de persona i família

Els efectes legals del matrimoni

Els negocis per raó de matrimoni

Els negocis jurídics entre cònjuges

Les compres amb pacte de supervivència

El règim econòmic matrimonial

Els actes dispositius sobre l’habitatge familiar

Els efectes sobre la nul·litat, la separació i el 
divorci

La mediació familiar i en Dret Privat

El parentiu

La filiació

L’adopció internacional

Les institucions de protecció de la persona

La potestat parental

La tutela i les institucions tutelars

La curatela i l’assistència

El sistema de protecció a la infància

Les situacions convivencials d’ajuda mútua

Les parelles estables

La protecció de la gent gran 

La persona jurídica. Fundacions i associacions

Dret de successions

La successió per causa de mort

Els principis successoris del dret Català

Els títols successoris. L’herència

La comunitat hereditària

El testament

Les substitucions hereditàries

L’herència

Els llegats

Els heretaments i els pactes successoris

La marmessoria

La successió intestada

La llegítima

La quarta vidual

Dret patrimonial i Drets reals

Les obligacions i els contractes

La protecció de consumidors

Rescissió per lesió

La compravenda a carta de gràcia

La donació

La usucapió

La tradició

El dret de propietat

Règim jurídic de la propietat horitzontal

Les immissions

L’usdefruit

Les servituds

Els censos

El dret de superfície

Els drets reals de garantia

Els drets d’adquisició voluntària



Direcció
Dr. D. Carlos Villagrasa Alcaide
Profesor Titular de Derecho Civil de la UB. 
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Profesor-tutor de la UNED. 
Presidente de ADDIA.
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PROFESSORAT 

Il·lma. Sra. Mª Eugènia 
Alegret  
Magistrada de la Sala Civil i 
Penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i 
Vicepresidenta de l’Acadè-
mia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya

Sra. Mª Jesús Andrade  
Registradora de la Propietat 
de Montcada i Reixac

Sra. Adauca Aparicio  
Registradora de la Propietat 
de Barcelona i Professora 
associada de la UPF

Sr. Rafael Arnaiz   
Registrador de la Propietat 
de Barcelona i Professor 
Associat de la UAB

Hble. Sra. Lourdes Ciuró  
Consellera de Justícia, 
Generalitat de Catalunya 

Sra. Carmen de Albert 
Presidenta executiva de la 
Fundació Roca Sastre

Sra. Cristina Díaz 
Advocada i Presidenta de la 
Junta Directiva de la Secció 
de Dret Matrimonial de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona

Il·ltre. Sr. Antonio Díez  
Notari

Prof. Dr. Francisco Eche-
verría  
Advocat, Vocal de la Secció 
d’Obligacions i Contractes 
de la Comissió de Codifica-

ció de Catalunya  i Profes-
sor Associat de Dret Civil de 
la Universitat de Barcelona

Sra. Carmen Florán 
Registradora de la Propietat 
i Degana Autonòmica del 
Col·legi de Registradors 
Mercantils, de la Propietat i 
de Béns Mobles de Catalun-
ya

Sr. Antoni Galiano 
Advocat, Vocal de la Junta 
Directiva de la Comissió 
dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat de l’ICAB i 
Cap Jurídic de l’Institut 
Municipal de Persones amb 
Discapacitat de l’Ajuntament 
de Barcelona

Il·ltre. Sr. Ramon 
García-Torrent  
Notari, col·laborador de la 
Direcció General de Segure-
tat Jurídica i Fe Pública del 
Ministeri de Justícia i 
Professor Associat de Dret 
Privat de la UIC

Il·lma. Sra. Mª Àngels 
Gomis 
Magistrada de la Secció 
Tretzena (civil) de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona

Il·ltre. Sr. Lluís Jou
Notari i membre de l’Acadè-
mia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya

Il·lm. Sr. José Alberto 
Marín 
Notari i Degà del Col·legi 
Notarial de Catalunya

Sr. Fernando Pedro 
Méndez 
Registrador Mercantil de 
Barcelona i Professor 
Associat de Dret Civil de la 
Universitat de Barcelona

Il·lma. Sra. Rosa Mª 
Méndez 
Magistrada del Jutjat de 
Primera Instància núm. 32 
de Barcelona i Professora 
Ordinària de l’Escola 
Judicial en l’àrea de primera 
instància

Prof. Dra. Chantal Moll de 
Alba 
Professora de Dret Civil de 
la Universitat de Barcelona, 
Vocal de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya i 
Vicepresidenta de la Junta 
Directiva de la Secció de 
Dret Civil de l’ICAB

Il·ltre. Sr. Jordi Pané 
Notari i Professor-Tutor de 
Dret Civil del Centre Asso-
ciat de Cervera de la UNED, 
Patró de la Fundació Roca 
Sastre

Prof. Dr. Miquel Àngel 
Petit 
Professor Titular de Dret 
Civil de la Universitat de 
Barcelona

Il·lm. Sr. Antonio Ramón 
Recio 
Magistrat de la Secció 
Primera (civil) i President de 
l’Audiència Provincial de 
Barcelona

Il·lm. Sr. Jordi Seguí 
Magistrat de la Sala Civil i 
Penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya

Il·ltre. Dr. Ángel Serrano 
Notari, Vocal de la Secció 
d’Harmonització de la 
Comissió de Codificació de 
Catalunya i Professor del 
Màster en Dret de Família i 
Infància de la Universitat de 
Barcelona, Patró de la 
Fundació Roca Sastre

Sra. Mª Pilar Tintoré 
Advocada i Presidenta de la 
Junta Directiva de la Secció 
de Dret de la Infància i 
l’Adolescència de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona

Dra. Anna Vall
Advocada, Mediadora, 
Professora de Victimologia 
de la Universitat de Barcelo-
na, Codirectora del Màster 
de Mediació del Col·legi de 
Doctors i Llicenciats de 
Catalunya

Prof. Dr. Carlos Villagrasa 
Professor Titular de Dret 
Civil de la Universitat de 
Barcelona i Magistrat 
suplent de l’Audiència 
Provincial de Barcelona

Il·lma. Sra. Dolors Viñas 
Magistrada de la Secció 
Divuitena (Família) de 
l’Audiència Provincial de 
Barcelona
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Dates, horari, lloc  
Les classes s'inicien en la segona quinzena del mes d'octubre de 2021 i finalitzen el mes de 
març de 2022.

Les classes presencials es desenvoluparan en un horari flexible, adaptat a les necessitats 
professionals o complementàries, de 17:00h a 20:00h, dimarts durant tots els dies lectius del 
calendari universitari (excepte períodes de vacances, ponts i dies festius de l'any acadèmic).

Totes les classes tindran lloc a la seu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona,   
Av. Diagonal, 684. Barcelona.

Preu
Preu total: 900 euros
Juntament amb el preu de matrícula, s'ha d'ingressar obligatòriament l'import de 70 euros, en 
concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge, que inclou: suport a Campus 
Virtual, accés a la xarxa UB ia internet a tots els campus i equipaments de la Universitat a 
través de les aules d'Informàtica i WIFI, programari docent de llicències comercials i d'accés 
lliure; materials docents accessibles en format digital i en text complet, biblioteca digital, 
revistes electróncas, bases de dades i llibres digitals; així com servei de préstec d'ordinadors 
portàtils i e-readers.

PreinscrIpció
Aquest tràmit es realitza en línia a través de la pàgina web de la Universitat de 
Barcelona. Ja sigui abans o després, s'ha d'enviar la següent documentació:

• Sol·licitud d'admissió 
(la pot descarregar de la pàgina web del curs o bé sol·licitar-la per mail)

• Fotocòpia del DNI

• Currículum Vitae

• Una fotografia mida carnet

• Fotocòpies degudament compulsades del títol universitari

• En cas de titulats per universitats estrangeres s'ha de presentar documentació 
addicional degudament legalitzada o postil·lada

• Còpia del resguard de pagament de la preinscripció. Haurà de satisfer el 50% de 
l'import total del curs

Matrícula
A partir del mes de setembre tindrà lloc la matrícula, ja sigui per als que no hagin fet la 
preinscripció (En cas de quedar places) i per als alumnes preinscrits, a l'efecte de 
formalitzar el pagament de la resta de l'import de matrícula, a qui se'ls enviarà el 
document de matrícula per a tal fi i del qual vindrà ja descomptat el pagament fet a 
compte en el moment de la preinscripció.


