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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20428 - Donacions i Successions
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 4,8 de no presencials (120 hores) 6 de 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 als alumnes
Professor/a

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

15:30 16:30 Dimarts 12/09/2016 13/02/2017 DA106
JovellanosFrancesca Llodrà Grimalt

francesca.llodra@uib.es 15:30 16:30 Dimecres 13/02/2017 05/06/2017 DA106
Jovellanos

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

.

Essencials
Obligacions i contractes i Drets Reals i la seva publicitat

Competències



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 20428 - Donacions i Successions
Grup Grup 10, 1S, Menorca, GDRE
Guia docent J
Idioma Català

2 / 7

Data de publicació: 22/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1303:50 de 29/06/2017

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

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

Comunicatives: comunicació divulgativa.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

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
I. La donació
II. La successió per causa de mort

1. ASPECTES GENERALS. FONAMENT DE LA SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA I TIPUS
DE SUCCESSIÓ

1.1. Successió voluntària i successió legal

2. L’ORGANITZACIÓ DE LA SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT. PRINCIPIS
SUCCESSORIS

III. Estructura i dinàmica del procés successori (I)
1. SUBJECTES (CAUSANT I SUCCESSOR) I OBJECTE DE LA SUCCESSIÓ.

* Títol universal i títol particular.
* Casos problemàtics de distinció d’hereu i legatari.
2. FASES DE LA SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA.

2.1. Obertura

* Capacitat per a succeir: supervivència.
2.2. Vocació

* Per títol voluntari (testament i pacte –donació; heretament) o per títol legal.
2.3. Delació

A. Modalitats:

* Delació immediata a la vocació.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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* Delació diferida. Condició suspensiva. “Nascituri”
* Delació successiva. Substitucions hereditàries
* En tot cas, la delació pot ser única o solidària. Dret d’acréixer
B. Pressupòsits subjectius: Indignitat.
C. Transmissibilitat de la delació.
D. Herència jacent.

2.4. Adquisició (Tema VI).

IV. La successió voluntària
1. VOCACIÓ TESTAMENTÀRIA.

1.1. Teoria general del testament

* Testament i codicil.
1.2. Capacitat per testar i formes testamentàries

1.3. Ineficàcia de les disposicions testamentàries

1.4. Interpretació del testament

1.5. Execució de les disposicions testamentàries

2. VOCACIÓ CONTRACTUAL O PACCIONADA

2.1. Teoria general.

2.2. Donació universal de béns presents i futurs.

2.3. Els pactes successoris d’institució, amb especial referència als heretaments.

3. CONTINGUT DE LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL

* Institució d’hereu, substitucions hereditàries, substitució fideïcomissària, hereu distribuïdor,
fidúcia successòria.

* Llegats.
* Altres disposicions.

V. La successió legal
1. Vocació legal: la successió intestada.

* Classes de successors.
* Ordre de succeir.
* Dret de representació.
* Supòsits d’obertura.
* Regles concrets de successió.
* Causant impúber.
2. Vocació legal: La llegítima.

2.1. Naturalesa

2.2. Tipus de legitimaris i quota legitimària

2.3. Títol d’atribució (donació, llegat).

2.4. Determinació de la llegítima global i individual (computació i imputació).

2.5. Intangibilitat quantitativa.

2.6. Intangibilitat qualitativa.

* Pactes sobre llegítima futura: la definició i el finiment de llegítima.
2.7. Pagament de llegítima.
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2.8. Preterició i desheretament.

3. La reserva.

VI. Estructura i dinàmica del procés successori (II). L'adquisició.
1. FASES DE LA SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA (continua). L'ADQUISICIÓ

* Acceptació i repudiació.
* Efectes de l’acceptació. El benefici d’inventari.
* Comunitat hereditària.
* Partició de l’herència. Efectes i ineficàcia.
* Col·lació.
* Protecció del dret hereditari.

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) que tindran lloc a Palma, es podran seguir mitjançant un sistema de
videoconferència interactiu a les seus universitàries d'Alaior i Eivissa.

Les classes pràctiques (M) es realitzaran separadament a les seus de Palma, Alaior i Eivissa.

A més, la professora posa a la disposició de l'alumne un espai virtual en el qual hi haurà material d'estudi i
consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb ella.

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.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Videoconferències Grup gran (G) Explicacions de la professora, primer contacte amb els
materials, lectura, anàlisi de normativa.

20

Classes pràctiques Seminaris Grup mitjà (M) Treball en els seminaris. Es relacionarà amb els temes de les
classes teòriques, completant-les, ajudant al seu estudi ...

6

Avaluació Examan final -
segon parcial-.

Grup gran (G) Examen final (o segon parcial) abarca toda la matèria del
curs excepte aquella que hagi estat objete de superació en
el'examen parcial.

Examen de preguntes teòricas concretes o de
semidesenvolupament i/o preguntes d'anàlisi i reflexió. No es
podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc.

2
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Examen de preguntes teòricas concretes o de
semidesenvolupament i/o preguntes d'anàlisi i reflexió. No es
podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc.

L'examen és recuperable com "examen global" (que suma el
parcial i el final en únic exàmen). En els casos que s'hagi de
recuperar el parcial, es ferà el dia de realització de l'examen
final, baix el nom d'"examen global", amb un valor del 100%
de la nota.

2

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels seminaris,
altres activitats i exàmens.

Lectura, estudi, escriptura. 120

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

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
l'ortografia.

Seminaris

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Treball en els seminaris. Es relacionarà amb els temes de les classes teòriques, completant-les, ajudant al seu

estudi ...
Criteris d'avaluació Principals activitats que es poden realitzar en els seminaris en funció del desenvolupament del curs: Activitats

de seguiment i complement de l'estudi. L'execució de la pràctica relacionarà el treball individual i la matèria
teòrica explicada en classe.

La participació activa en els seminaris (per mitjà d'intervencions i/o entrega de les activitats), i amb suficiència
qualitativa que demostri el seguiment de les classes, es podran tenir en compte per millorar la nota del/ls
exàmens aprovats fins a un 25%.

Procediment:
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* Es qualcularà la nota del/ls exàmens sobre 100% (per ejemple: 30% en el primer parcial
i 35% en el segon parcial: 65% (un 6,5 sobre 10).

* Es qualcularà la nota de les pràctiques que tenguin la suficiència per ser avaluades. Per
exemple: 18%.

* En aquest cas, es valorarà si la nota és superior mantenint només el resultat dels exàmens
(65%) o si la nota és superior considerant que els exàmens són sobre 80% i sumant el
% de nota pràctica. En el nostre exemple: El 65% sobre 80% seria un 52% sobre 80%
i sumant el 18% seria un 70% de nota final (un 7 sobre 10), per tant, el resultat final
seria el major: el 70% enfront del 65% obtingut només amb els exàmens.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Examan final -segon parcial-.

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen final (o segon parcial) abarca toda la matèria del curs excepte aquella que hagi estat objete de

superació en el'examen parcial. Examen de preguntes teòricas concretes o de semidesenvolupament i/o
preguntes d'anàlisi i reflexió. No es podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc.

Criteris d'avaluació Val un 50% de la nota final de l'assignatura. S'aprova a partir d'un 5 damunt 10.

Compren la part no avaluada a l'examen parcial.

Per aprovar i poder-se sumar als altres percentatges s'ha d'obtenir un mínim d'un 25% de nota final en aquest
examen (un 5 damunt 10).

Recuperable al periode extraordinàri de juliol. L'avaluació tendrà el mateix pes que tenia en el periode ordinari.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Examen de preguntes teòricas concretes o de semidesenvolupament i/o preguntes d'anàlisi i reflexió. No es

podrà tenir cap tipus de material, codis, lleis, apunts, etc. L'examen és recuperable com "examen global" (que
suma el parcial i el final en únic exàmen). En els casos que s'hagi de recuperar el parcial, es ferà el dia de
realització de l'examen final, baix el nom d'"examen global", amb un valor del 100% de la nota.

Criteris d'avaluació Examen del 50% del valor de la nota final de l'assignatura.

Per aprovar, poder eliminar matèria, i sumar-se als altres percentatges s'ha d'obtenir un mínim d'un 25% de nota
final en aquest examen (un 5 damunt 10).

L'examen és recuperable com "examen global" (que suma el parcial i el final en únic exàmen). En els casos
que s'hagi de recuperar el parcial, es ferà el dia de realització de l'examen final, baix el nom d'"examen global",
amb un valor del 100% de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els materials bàsics amb els que farem feina són els materials que la professora anirà donant a l'alumnat durant
el curs
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Sí que és important disposar d'un Codi Civil actualitzat i d'una Compilació del Dret Civil de les Illes Balears
també actualitzada.

Poden consultar un CC consolidat a:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&vd=&p=19881207&acc=Elegir

Respecte a la resta de normativa necessària, s'anirà indicant durant el curs.

Bibliografia complementària

Donación:
* LUIS DIEZ-PICAZO; ANTONIO GULLON. SISTEMA DE DERECHO CIVIL (VOL. II) (TOMO

2): CONTRATOS EN ESPECIAL. CUASI CONTRATOS. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
RESPONSABILIDAD EXTRACONDUCTUAL (11ª ED.) TECNOS, 2015

Sucesiones:
* LUIS DIEZ-PICAZO; ANTONIO GULLON. SISTEMA DE DERECHO CIVIL (VOL. IV - TOMO 2):

DERECHO DE SUCESIONES (11ª ED.) TECNOS, 2012


