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CURS ACADÈMIC 2000/2001 
 

 
El Nou Dret de Família 

 
  Assignatura: Extracurricular  1r Quadrimestre 
  
Crèdits: 4,5 
 
Professora: Maria Pujol Russell 
 

 
 
OBJECTIUS. 
 
 L'assignatura "El nou dret de família" consisteix en un seguit de continguts procedents 
especialment de dues lleis aprovades recentment pel Parlament de Catalunya que són el Codi de 
família i la Llei d'unions estables de parella. L'objectiu fonamental de la present assignatura és 
el de realitzar un estudi d'aquestes lleis que tenen en comú una gran incidència social ja que les 
dues comporten una evolució força significativa en el Dret Civil català i especialment en la 
regulació jurídica de la família. 
 
METODOLOGIA. 
 
      Desenvolupament teòric dels temes del programa per part de la professora. Així mateix es 
plantejarà als alumnes la necessitat de la seva participació activa a les sessions teòriques amb la 
finalitat de posar en comú els coneixements adquirits i els possibles dubtes que es puguin 
presentar sobre aquesta matèria. 
 
AVALUACIÓ. 
 
 Per a la qualificació definitiva es realitzarà un examen final escrit, al final del 
quadrimestre, sobre tots els temes del programa. La 2a convocatòria es realitzarà al 
setembre i tindrà les mateixes característiques. 
 
TEMARI. 
 
1. Introducció. 
 1.1. Dret de família i veïnatge civil. 
 1.2. Llei 9/1998 de 15 de Juliol, del Codi de família. 
 1.3. Llei 10/1998 de 15 de Juliol, d'unions estables de parella. 
 
2. El matrimoni. 
 2.1. Els efectes del matrimoni. 
 2.2. els règims econòmics matrimonials. 
 2.3. Nul·litat, divorci i separació judicial dels cònjuges. 
 2.4. La institució de la mediació. 
 
3. Les  unions estables de parella. 
 3.1. Unió estable heterosexual. 
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 3.2. Unió estable homosexual. 
 
4. La filiació. 
 4.1. La filiació per naturalesa: determinació de la filiació matrimonial i no matrimonial. 
 4.2. La filiació per fecundació assistida de la muller. 
 4.3. La filiació per adopció. 
 4.4. Els efectes generals de la filiació i els efectes específics de la filiació adoptiva. 
 
5. Institucions de protecció de menors o incapacitats. 
 5.1. La potestat del pare i la mare. 
 5.2. El desemparament. 
 5.3. La tutela. 
 5.4. La curatela. 
 5.5. El defensor judicial. 
 
BIBLIOGRAFIA. 
 -Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família. 
 -Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella. 
   S'indicarà oportunament i, al llarg de les sessions de classe, quins son els materials més 
idonis per seguir el curs.  
 


