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Curs (en línia) de Dret civil balear (Derecho civil balear) 

2ª edició 2019-2020 

 

Dra. Francesca Llodrà Grimalt 

Professora titular de Dret civil,  

amb especialitat docent en Dret civil balear,  

de la Universitat de les Illes Balears. 

 

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base 
acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret civil balear, 
seguint una metodologia a distància que privilegia la comoditat 
personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la 
reflexió, el comentari i la resolució de qüestions teòriques o 
teoricopràctiques a partir del maneig del material facilitat. 

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització 
per Unitats temàtiques amb una duració global d’un quadrimestre.  

Cada Unitat, si escau, és avaluada amb la realització d’activitats o 
proves online en el cas que l’estudiant vulgui obtenir un certificat 
d’aprofitament del curs.  

 

Adreçat a: 

Llicenciats o graduats en Dret o en Ciències polítiques que 
vulguin aproximar-se al Dret civil balear o vulguin reciclar els 
seus coneixements sobre Dret civil balear. 

 

Idioma 

L'idioma vehicular del curs serà el castellà.  

El material proporcionat (sentències, documents... etc.) 
s'utilitzaran sempre en la llengua en la qual hagin estat 
escrits (castellà o català).  
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Nombre de crèdits: 7,50 ECTS 

Durada: 1 quadrimestre  

Modalitat: A distància, en línia 

Màxim d’estudiants: 12 persones (mínim 3 estudiants) 

Preu: 250 € 

 

Data inicial de la docència: 7 d’octubre de 2018 (acaba 19 de gener de 
2019) 

 

CRONOGRAMA 

 

1. Setmana: Del 7 d’octubre (fins 20 octubre):  

Presentació del curs.  

Unitat 0.  

Sense avaluació específica 

 

2. Setmana: Del 21 octubre (fins 10 de novembre).  

Unitat I.  

Avaluació.  

 

3. Setmana: Del 11 de novembre (fins 8 de desembre).  

Unitat II.  

Avaluació.  

 

4. Setmana: Del 9 desembre (fins 22 de desembre).  

Unitat III.  

Avaluació.  
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5. Setmana: Del 7 gener (fins 19 de gener).  

Unitat IV.  

Avaluació.  

 

6. Setmana: Del 20 gener (fins 26 de gener).  

Tancament de l’avaluació i correccions.  

 

 

APROXIMACIÓ ALS CONTINGUTS DE LES UNITATS TEMÀTIQUES  

 

UNITAT 0.- EL PROCÉS DE FORMACIÓ DEL DRET CIVIL BALEAR 

1. Abans de la Conquesta del rei Jaume I. 

2. El dret civil propi des de les Cartes de Franqueses fins al Decret de 
Nova Planta (en particular: la qüestió de l’aplicació supletòria del dret 
català; la conservació consuetudinària del dret civil balear; la inseguretat 
jurídica i les recopilacions del dret civil balear).  

3. La codificació del dret civil a Espanya i la qüestió foral.  

3.1. El paper dels juristes “forals” a la Comissió general de 
codificació. La Memòria sobres les institucions civils pròpies que 
s’havien de conservar de Ripoll i Palou.  

3.2. El fracàs del sistema d’apèndix.  

3.3. El sistema de Compilació. El “Congreso nacional de derecho 
civil” de Saragossa de 1946. La sessió de 14 de març de 1960 de la 
Comissió de Juristes d’Eivissa.  

3.4. La Compilació de Dret civil especial de Balears de 1961.  

3.4.1 La supletorietat com a solució a la Codificació 

3.4.2. Panoràmica de l’estructura de la Compilació: 
Compilació de 1961. 

 

UNITAT I.- L’ORDENAMENT CIVIL BALEAR: COMPETÈNCIA, FONTS I 
APLICACIÓ DEL DRET CIVIL BALEAR. 

1. El concepte de Dret civil balear. 
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2. El marc de OJB: la Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut 
d’Autonomia IB 

2.1. La CE i l’abandonament definitiu d’un Codi civil general per 
tota Espanya   

2.1.1. Del criteri de supletorietat al de la competència 

2.1.2. La previsió de l’art. 149.3 CE 

2.2. "Allà on n’hi hagi"  

2.3. Conservació, modificació i desenvolupament 

2.3.1. Les institucions connexes 

2.3.2. Les matèries atribuïdes sempre a l'Estat: És el marc 
exterior a la competència autonòmica en matèria civil?  

3. Fonts del Dret civil balear  

3.1. Sistema de fonts del Dret civil balear.  

3.1.1. La llei. La Compilació de 1990. La legislació civil al marge de 
la Compilació. La legislació autonòmica en matèria de dret civil.  

3.1.2. El costum 

3.1.3. Els principis generals del dret.  

A. Els PGD com a filtre de l’aplicació del dret supletori  

B. Els PGD com a tercera font: La integració de l’ordenament 
civil balear per analogia (remissió a la jurisprudència).  

4. Aplicació del dret civil balear 

4.1. Aplicació directa del Dret civil espanyol (des del 
"desenvolupar" de l’art. 149.1.8ª CE)  

4.2. Aplicació preferent DCB / supletòria Dret civil espanyol 

4.2.1. Remissió/supletorietat. Aplicació del Dret civil 
espanyol per remissió  

 

UNITAT II.- DRET SUCCESSORI BALEAR  

1. Estructura i dinàmica del procés successori.  

1.1. Organització de la successió per causa de mort a les Illes 
Balears. Els principis successoris a la Compilació.  

1.2. Les fases del procés successori. 

2. La llegítima.  
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2.1. Naturalesa i tipus.  

2.2. Tipus de legitimaris i quota legitimària. 

2.3. Títol d’atribució. 

2.4. Còmput de la llegítima global i individual.  

2.5. Intangibilitat quantitativa.  

2.6. Intangibilitat qualitativa. Pactes sobre llegítima futura.  

2.6.1. La definició. El finiment pitiús.  

2.7. Pagament de llegítima. Preterició i desheretament.  

3. La successió voluntària. Tipus.  

3.1. Successió testamentària 

3.1.1. Testament i codicil. Capacitat de testar. 

3.1.2. Contingut del testament 

3.2. Successió contractual.  

4. La successió intestada o legal.  

 

UNITAT III. MATRIMONI I PARELLES. PERSPECTIVA ECONÒMICA.  

1. El matrimoni i els seus efectes personals i patrimonials.  

1.1. Els efectes del matrimoni 

1.2. Organització patrimonial del matrimoni: El règim econòmic 
matrimonial 

1.2.1. Les capitulacions matrimonials. Els espòlits.  

1.2.2. El règim legal de separació de béns. Funcionament. 

2. La convivència de fet a les Illes Balears: Especialment, la regulació de 
les parelles estables. 

2.1. La parella estable. 

2.2. La parella de fet.  

 

UNITAT IV.- APROXIMACIÓ AL DRET PATRIMONIAL DE LES ILLES 
BALEARS.  

1. Dret contractual i Dret de coses a la Compilació.  

1.1. Els contractes agraris: Societat rural menorquina i explotació a 
majoral.  



Dret civil balear 
Francesca Llodrà Grimalt 

 7 

1.2. Els drets reals: Estatge. Dret d’habitació. Censos. Alous.  

2. El dret civil patrimonial en la legislació autonòmica (sobre els diferents 
tipus de propietat i sobre l’activitat turística). 

3. Política legislativa futura.  

 

 

Informació i matrícula: 

http://fueib.org/curs/dcivilbalear 

971259696  - uibtalent@fueib.org 

 


