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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET DE SUCCESSIONS

Codi 101823

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.4 3.6

Nombre de
grups

3 2

Coordinació VAQUER ALOY, ANTONI

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

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


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

VAQUER ALOY, ANTONI antoni.vaquer@udl.cat 14,4

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
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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)

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

1. La succesió hereditària. Els principis successoris

2. Negocis mortis causa. Formes testamentàries.

3. La ineficàcia dels negocis i de les disposicions testamentàries

4. La institució d'hereu

5. Les disposicions fiduciàries

6. Les substitucions: vulgar i fideïcomissària

7. Els llegats

8. Disposicions modals.

9. La marmessoria.

10. Pactes successoris

11. Donacions per causa de mort

12. La successió intestada

13. La llegítima

14. La quarta vidual

15. L'adquisició de l'herència. Capacitat successòria

16. Aceptació i repudiació de l'herència

17. La comunitat hereditària i la partició

18. La col·lació

19. La protecció del dret hereditari

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Veure CRONOGRAMA de l'assignatura-RECURSOS

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

   2 exàmens teòrics parcials, cadascun compta el 25% de la nota final. Aquests 2 exàmens consten de 5
preguntes curtes i no allibren matèria.
   Examen escrit final teòric de tota l'assignatura: 50% de la nota final. Consta de 5 preguntes curtes i una pregunta
de desenvolupament.

5% extra per un assaig de màxim 1000 paraules a partir de la conferència convidada el 27 de febrer.

Classes pràctiques al llarg del curs que serveixen per aprofundir en la matèria i veure-la des del vessant de la seva
aplicació a casos concrets.

El exámens teòrics consisteixen a respondre un nombre de preguntes curtes i, en l'examen final, a més, una
pregunta de desenvolupament.

Recuperació: els alumnes que no obtinguin una nota de 5 durant el curs, podran recuperar mitjançant un examen
únic.

 

Avaluació final única

En el cas que un/a estudiant acrediti la seva impossibilitat d’acudir a les activitats programades dins de l’avaluació
continuada podrà optar per una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà en
l’horari establert en el calendari d’avaluacións a la web de la FDET per al Grau en Dret o el Doble Grau, segon el
cas.

La sol·licitud d’aquesta modalitat avaluativa s’ha de realitzar per correu electrònic del campus virtual dirigit a rol
profesor abans del 25 de febrer de 2022

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia Bàsica

Pedro del Pozo Carrascosa – Antoni Vaquer Aloy – Esteve Bosch Capdevila, Derechocivil de Cataluña. Derecho
de sucesiones,Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 3a ed
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