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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20428 - Donacions i Successions
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 4.8 no presencials (120 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 10, 1S, Menorca, GDRE(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

15:00h 17:00h Dimecres 24/09/2012 22/09/2013 DA 108
JovellanosPedro Grimalt Servera

pedro.grimalt@uib.es 12:00h 14:00h Dilluns 24/09/2012 22/09/2013 DA 108
Jovellanos

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Dret Obligatòria Quart curs Grau
Doble titulació: Grau d'Administració d'Empreses i Grau de Dret Obligatòria Cinquè curs Grau

Contextualització

En aquesta assignatura s'analitzaran institucions de gran arrelament social com són les derivades del Dret
Successori (successió legal, testaments, legítimes, successió contractual, etc.) i les donacions. Gràficament,
a través de les institucions successòries es pretendrà respondre a dues preguntes: Què passa amb el patrimoni
d'una persona quan mor? Què pot fer una persona per a dirigir la seva successió patrimonial mortis causa? Es
tracta a més d'una assignatura on caldrà estar molt atents al Dret aplicable en cada cas, ja que, a més del Dret
de Successions del Codi Civil, hi ha un Dret de Successions (o millor diversos) propi de les Illes Balears.

Requisits

.
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Essencials
Obligacions i contractes i Drets Reals i la seva publicitat

Competències

A més d'aconseguir que l'estudiant adquireixi els coneixements jurídics bàsics de la matèria [2], aquesta
assignatura s'ocuparà de les competències transversals que s'especifiquen a continuació

Específiques
1. [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. Aquesta assignatura se centrarà en textos negocials propis de

la matèria, com, per exemple, testaments o particions.
2. [8] Comunicació. En concret, en esta assignatura es formarà l'estudiant en les següents habilitats

Comunicatives: comunicació divulgativa.
3. [9] Reglamentació. En concret es treballarà la preparació i redacció d'un testament senzill.

Continguts

1. Les donacions.
2. Successió i herència.
3. Successió legal.
4. Drets successoris imposats per la llei.
5. Successió testada.
6. Successió contractual.
7. Dinàmica de la successió. Adquisició. Partició.

Continguts temàtics
1. Les donacions
2. Successió i herència
3. Successió legal
4. Drets successoris imposats per la llei
5. Successió testada
6. Successió contractual
7. Dinàmica de la successió. Adquisició. Partició

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens illes', cosa que significa que està destinada conjuntament al
grup 3 (Mallorca), 10 (Menorca) i 11 (Eivissa). Per això, les classes teòriques (G) (i alguna de pràctica),
que tindran lloc a Palma, es podran seguir mitjançant un sistema de videoconferència interactiu a les
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seus universitàries d'Alaior i Eivissa. Les classes pràctiques (M) es realitzaran separadament a les seus de
Palma, Alaior i Eivissa. A més, el professor posa a la disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Videoconferències Grup gran (G) Abans de les classes, l'alumne disposarà de les idees bàsiques de Donacions
i successions. S'entendrà que l'alumne ha llegit aquestes idees bàsiques
abans de començar les classes.
Començada la classe, es comentaran molt breument els conceptes bàsics i
es deixarà un torn per a resoldre dubtes sobre les idees bàsiques. Després es
desenvoluparan les idees bàsiques per mitjà de casos pràctics i preguntes/
problemes teòrics a fi de potenciar el raonament.

Classes pràctiques Seminaris Grup mitjà (M) * S'analitzaran i es comentaran sentències.
* S'analitzaran temes concrets que no siguin especialment densevolupats
a les videoconferències.

* Es faran casos pràctics complexos per a discutir en el seminari.

Els seminaris són voluntaris, però l'assistència i la participació activa als
mateixos (per mitjà de intervencions), en la mesura que sigui possible, es
podrien tindre en compte per a pujar la nota fins a un màxim de 0.5 punts
(sobre 10) o per a decidir una nota dubtosa (per exemple entre aprovat/
notable). I si a les intervencions en les videoconferències es poden tindre
en compte, també es tindran.

La participació a clase no es tindrà en compte en relació a la prova de
preguntes essencials: en tot cas, per a superar l'assignatura s'ha de superar
l'examen de preguntes essencials.

Avaluació Examen de
preguntes
essencials

Grup gran (G) Comprensió de les idees essencials del curs.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les classes Lectura dels materials amb els que es faren feina a classe.

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de l'examen de
les preguntes essencials

Preparar l'examen de les preguntes essencials

Estudi i treball
autònom individual

Preparació i presentació
dels casos

Es tracte de preparar de forma autònoma 4 treballs de coneixements avançats de
l'assignatura. L'alumne els haurà d'exposar davant el professor.

No suposen nota: s'han d'exposar correctament.

Estudi i treball
autònom en grup

Cas complex
Es podrà fer en grup (màxim 4 persones –només en casos justificats es permetrà
augmentar aquesta xifra-) o tot sol.

Metodologia: Se donaran unes poques dades i, a partir d’aquí, s’hauran de fer preguntes
per anar determinar els fets més rellevants, obtenir els documents necessaris, a la fi
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Modalitat Nom Descripció
de presentar una demanda o informe sobre les qüestions que vagin sortint a rel de les
informacions que es s'obtenguin.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

A l'inici del semestre estarà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
Plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es realitzaran les proves
d'avaluació i les dates d'entrega dels treballs. Així mateix, el professor informarà als estudiants si el pla de
treball de l'assignatura es realitzarà a través del cronograma o per mitjà d'una altra via, inclosa la plataforma
Campus Extens

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 20
Classes teòriques Videoconferències 18.5 0.74 12.33
Classes pràctiques Seminaris 10 0.4 6.67
Avaluació Examen de preguntes essencials 1.5 0.06 1

Activitats de treball no presencial 120 4.8 80
Estudi i treball autònom individual Preparació de les classes 15 0.6 10
Estudi i treball autònom individual Preparació de l'examen de les preguntes

essencials
45 1.8 30

Estudi i treball autònom individual Preparació i presentació dels casos 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom en grup Cas complex 40 1.6 26.67

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu
i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible al professor perquè aquest valori la
viabilitat de mesures alternatives.
En totes les activitats del curs, no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
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l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d'avaluació de l'exposició.

CAS COMPLEX:

* Metodologia: Se us donaran unes poques dades i, a partir d’aquí, m’haureu de fer preguntes per anar
determinar els fets més rellevants, obtenir els documents necessaris, a la fi de presentar una demanda o
informe sobre les qüestions que se vos hagin plantejat. Es valorarà:
* Si s’han detectat totes les qüestions que es podien plantejar al cas (per tant, serà molt important aconseguir

delimitar correctament els fets del cas).
* Com es resolen jurídicament les qüestions que vos heu pogut plantejar.
* El rigor terminològic jurídic i la coherència entre els fets descoberts i l’aplicació del Dret (el rigor i la

coherència es suposen: per tant, aquí la falta de rigor i de coherència restarà).
* La redacció i exposició de la demanda o informe (la correcta redacció i exposició es suposen: per tant,

aquí una redacció i/o una exposició confusa o mal plantejada, restarà).
* El punt de partida serà igual per a tots els grups, però en funció del nombre de membres del grup el cas

tindrà diferències. Tampoc es valoraran igual les errades si les fa, per exemple, un grup de 4 persones
respecte de les errades fetes per un treball d’una persona tota sola.

* El professor es reserva la possibilitat de fer una breu una entrevista, que es valorarà.
* L’activitat es desenvoluparà pel fòrum (es valorarà l’activitat del fòrum).

NOTA FINAL:

* SUPERAR L’ASSIGNATURA.
* Per a superar l’assignatura és imprescindible haver fet les 15 preguntes de l’examen bé (o, si escau, haver-

les millorades o recuperades dins le període previst) i, a més, haver presentat correctament els quatre
casos.

* Si es valoren les 15 respostes de l'examen com a correctes (o si es milloren o es recuperen les respostes
no valorades com a bé, l’assignatura ja estarà superada amb un 5.0).

* Les dates per a les presentacions dels casos i per a fer les recuperacions i millores de les respostes de
“l’examen de preguntes essencials” apareixeran al cronograma.

* La nota superior al 5.0 vindrà determinada pel cas complex.
* SUSPENS:

* Si un es presenta a l’examen de preguntes essencials i té més de 7 respostes valorades amb “S’ha de
recuperar”, la nota pel febrer serà la resultant de multiplicar cada resposta valorada “Bé” a l'examen
de preguntes essencials per 0.5.

* Si un pot fer les recuperacions pel juny i no les fa o no presenta els casos de successions, tindrà un 4.5,
més 0.1 punts per cada resposta valorada amb “Bé”, però sempre com a nota màxima un 4.9.

* NO PRESENTAT:  per a ser qualificat com a NO PRESENTAT pel febrer, l’alumne no ha d’haver fet
l’examen de preguntes essencials.

Examen de preguntes essencials

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Comprensió de les idees essencials del curs.
Criteris d'avaluació Seran 15 preguntes de resposta curta i l'examen tindrà una duració d’una hora i mitja.

L’alumne no podrà disposar de cap tipus de material.

La valoració de les respostes serà:

* bé, si la resposta és correcta;
* S’ha de millorar, si la resposta està ben encaminada però el raonament és millorable

o hi ha qualque errada no rellevant;
* S’ha de recuperar, si no es contesta a la pregunta o la resposta no està bé, el

raonament és insuficient o està malament o hi ha qualque errada rellevant.
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L’alumne haurà de respondre bé a les 15 preguntes per a superar l’examen.

Les respostes valorades amb un “S’ha de millorar” podran ser millorades durant el curs sense penalització.

Les respostes valorades amb un “S’ha de recuperar” podran ser recuperades durant el curs, però amb
penalització: en tot cas, es restarà un 2.5 % del cas complex per cada resposta valorada com “S’ha de
recuperar” als exàmens. Al primer quadrimestre només es podran recuperar 7 respostes qualificades amb
un “S’ha de recuperar”.

La millora o recuperació de les respostes valorades amb "S'ha de millorar" o "S'ha de recuperar", pels que
puguin superar l’assignatura al primer quadrimestre s’ha de fer en tot cas abans de començar el període
d’exàmens del primer quadrimestre

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Preparació i presentació dels casos

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Es tracte de preparar de forma autònoma 4 treballs de coneixements avançats de l'assignatura. L'alumne els

haurà d'exposar davant el professor. No suposen nota: s'han d'exposar correctament.
Criteris d'avaluació

A principi de curs, disposareu de 4 casos que heu de preparar vosaltres.

Els heu de venir a exposar al despatx del professor.

Per a superar l’assignatura s’han d’exposar correctament els 4 casos.

Si s’exposen malament els casos, es podran tornar a exposar (al menys un pic per setmana).

Els casos es podran exposar conjuntament o per separat, a decisió de l’alumnat.

L’exposició dels casos de Dret de Successions, pels que puguin superar l’assignatura al primer quadrimestre
s’ha de fer en tot cas abans de començar el període d’exàmens del primer quadrimestre.

No suposen nota: s’han d’exposar correctament

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Cas complex

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Es podrà fer en grup (màxim 4 persones –només en casos justificats es permetrà augmentar aquesta xifra-)

o tot sol. Metodologia: Se donaran unes poques dades i, a partir d’aquí, s’hauran de fer preguntes per anar
determinar els fets més rellevants, obtenir els documents necessaris, a la fi de presentar una demanda o
informe sobre les qüestions que vagin sortint a rel de les informacions que es s'obtenguin.

Criteris d'avaluació Aquest exercici valdrà el 50% de la nota; ara bé, només es tindrà en compte si s’ha superat l'examen de
preguntes essencials, en el sentit comentat a l'hora d'explicar els criteris d'avaluació de les preguntes
essencials.

La nota d’aquest exercici també estarà condicionada per les respostes qualificades com a “S’ha de recuperar”
als exàmens, en el sentit explicat anteriorment.

Es podrà fer en grup (màxim 4 persones –només en casos justificats es permetrà augmentar aquesta xifra-)
o tot sol.
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Veure que es diu també sobre els criteris d'avaluació a aquest mateix punt 7. Avaluació a la introducció.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els materials bàsics amb els que farem feina són els materials que el professor anirà donant a l'alumnat
durant el curs
Sí que és important disposar d'un Codi Civil actualitzat i d'una Compilació del Dret Civil de les Illes Balears
també actualitzada.
Respecte a la resta de normativa que anirem emprant, en funció de la feina a fer, jo la vos proporcionaré i
altres vegades l'haureu de cercar vosaltres.

Bibliografia bàsica

No es fa cap recomanació bibliogràfica general. Qualsevol dels manuals (sempre que estigui actualizat) que
hi ha a la biblioteca vos poden servir per a preparar treball autònom.

Bibliografia complementària

No es fa cap recomanació bibliogràfica complementària. Si fos necessari, es faria durant el curs.

Altres recursos


