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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET DE SUCCESSIONS

Codi 101823

Semestre d'impartició 2n Semestre Estudis de Grau- Jun/Set

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Privat

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà

Horari de tutoria/lloc Paloma Begoña Barron Arniches 
Dijous i divendres 11-14h 

Antoni Vaquer Aloy 
Dijous i divendres 11-14h

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Paloma Begoña Barron Arniches 
Antoni Vaquer Aloy 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Correcció en l'expressió oral i escrita

Objectius

Domini del llenguatge jurídic en las seves expressions oral i escrita

 

Competències específiques de la titulació

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius

Capacitat de recerca de materials jurídics (legislació, doctrina i jurisprudència)
Capacitat per classificar els materials jurídics
Analitzar críticament les fonts del dret civil

 

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor

Objectius

Demostrar coneixement de les institucions i del sistema jurídic de Dret civil català contingut a la Llei
10/2008 de 10 de juliol, del Parlament Català, en forma escrita i oral

 

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

Objectius

Capacitat d’exposició dels continguts jurídics de forma ordenada y sintètica
Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal)

Correcta Comunicació Oral i Escrita en el llenguatge tècnic

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)
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Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

 

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Objectius

Demostrar capacitat d’anàlisi i síntesi

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema1. La successió mortis causa. Conceptes fonamentals del dret de successions. Els principis fonamentals del
dret successori català.

Tema2. Els negocis mortis causa 

Tema3. La ineficàcia dels negocis mortis causa

Tema4. La institució d'hereu

Tema5. Les disposicions fiduciàries

Tema6. Els fideïcomisos.

Tema7. Les substitucions pupil·lar i exemplar

Tema8. Els llegats

Tema9. Les disposicions modals

Tema10. La marmessoria

Tema11. Els pactes successoris

Tema12. Les donacions a causa de mort

Tema13. La successió intestada

Tema14. La llegítima

Tema15. La quarta vidual

Tema16. L'obertura de la successió. L'herència jacent. Fases del'adquisició de l'herència

Tema17. La capacitat successòria

Tema18. L'acceptació i la repudiació de l'herència

Tema19. Les conseqüències de la falta d'algun hereu: dret de transmissió,substitució vulgar, dret de representació
i dret d'acréixer

Tema20. El règim de l'adquisició de l'herència. Acceptació en règim depura i simple i acceptació a benefici
d'inventari

Tema21. La comunitat hereditària

Tema22. La col·lació

Tema23. La partició de l'herència

Tema24. La protecció del dret hereditari. L'acció de petició d'herència
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Sistema d'avaluació

Evidencias evaluativas: Examen escrit teòric 70% Examen escrit pràctic 20% Elaboració i defensa oral d'un
Testament 10%

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia Bàsica

Pedrodel Pozo Carrascosa – Antoni Vaquer Aloy – Esteve BoschCapdevila, Derechocivil de Cataluña. Derecho de
sucesiones,Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2009

LluísPuig Ferriol - Encarna Roca Trias, Institucionsdel dret civil de Catalunya,vol. III, València: Tirant lo Blanch, 7a
Ed., 2008. 

Ma. del Carmen Gete-Alonso, Derecho de Sucesiones, València: Tirant lo Blanch, 2008.
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