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ANNEX 1

DEFINICIONS DELS

ALUMNES I ESPECIALISTES
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ANNEX 1.1.

DEFINICIONS DELS ALUMNES
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FILIACIÓ ADOPTIVA

Test 1

01/1: Estatus jurídic d’aquell subjecte que no manté un grau de parentesc directe amb

els que representen ser els seus pares, però que disposa dels mateixos efectes legals que

el fill nascut directament del matrimoni.

01/2: És un vincle que s’estableix entre un matrimoni i una altra persona menor d’edat

que no està sota la potestat de ningú i que passa a la potestat d’aquest matrimoni.

01/3: Situació per la qual els vincles entre pares i fills no venen establerts naturalment

sinó que s’ha provocat aquesta situació elegint els pares l’opció de fer-se càrrec d’un

menor (aliè en principi a ells) i provocant de fet  una situació i tracte corresponent al de

pares i fills.

01/4: La filiació adoptiva és una mena de relació jurídica paterno-filial en la qual es

forma un nou vincle familiar amb una persona que abans era aliena a aquell nucli

familiar, però per la seva situació especial i mitjançant uns tràmits administratius es

considera dins del nou nucli familiar amb la condició de fill amb els mateixos drets i

deures que els fills naturals.

01/6: La filiació adoptiva és aquella en què els cònjuges, o la parella de fet, o una

persona sense parella estable, adopten un fill com a propi, comptant amb tots els

requisits necessaris.

01/8: Vincle que s’estableix entre una persona o dues (parella) en relació a una altra

mitjançant la qual, malgrat no ser les primeres els pares naturals del segon, ho seran a

efectes jurídics i d’ells naixeran les mateixes càrregues i deures que corresponen als

pares naturals.

01/9: La filiació adoptiva consisteix en l’adopció com a propi d’una persona,

normalment menor d’edat, per part d’una parella, adquirint la persona adoptada la

condició de fill en relació de tal parella.
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01/11: És el tipus de filiació no basada en la relació de consanguinitat, sinó en

l’adquisició d’una parella en concepte de fill d’una parella que no té en principi vincles

de sang amb ell.

01/16: La filiació adoptiva consisteix en l’entrada d’un menor o incapacitat al si d’una

família ja constituïda, essent possible l’adopció per part d’aquells que són majors de 25

anys.

01/19: És quan una parella després de seguir una sèrie de procediments legals, acabats

els quals són autoritzats per acollir a una criatura, a un  jove com si fos un fill propi (“de

sang”) per tal d’educar-lo i proporcionar-li una situació familiar de “normalitat”.

01/21: La filiació adoptiva serà aquell mecanisme mitjançant el qual un individu es

vincula a una família sense tenir cap tipus de relatiu parentiva.

01/22: Vincle entre pares i fills, sense relació de consanguineïtat.

01/23: És aquel tipo de filiación basado no en un vínculo biológico sino meramente

jurídico, que es la adopción.

01/24: Descendència de forma no natural, consistent en l’acolliment d’éssers humans

com a fills propis en absència de relació biològica, però amb els mateixos efectes

jurídics com si ho fos.

01/25: Es la adopción de un hijo no nacido del vínculo marital.

01/27: La relació materno i/o paterno filial no és biològica sinó que prové o s’estableix

en base a vincles jurídics.

01/28: La filiació adoptiva supone el acogimiento de un niño que no pertenece a la

família (no hay vínculo de sangre) pero sin embargo se le integra en ésta.
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01/30: És el mètode pel qual esdevé fill/a d’uns pares que no són els seus naturals

mitjançant un règim jurídic específic i passen a ser tractats posteriorment com si fossin

fills naturals dels pares adoptius.

01/32: És aquella figura jurídica que permet que un nen que no és de fet d’una parella

passi a ser-ho legalment.

01/33: És una forma especial de filiació basada en el fet d’acollir un fill en una família

que no té cap vincle sanguini i amb la consegüent obligació de despeses i aliments.

01/34: Aquell vincle que neix no de forma progenitora, sinó que neix per adopció i que

té el mateix efecte que el propi vincle de sang.

01/35: Unión de una persona o un menor o mayor de edad por el cual ese menor o esa

otra persona adquiere la filiación de que lo adopta.

01/36: Vincle entre pare i fill no natural.

01/44: Adquisició de la condició de fill i pares no per sanguinitat sino mitjançant la

figura de l’adopció.

01/46: La filiació adoptiva es dóna quan una persona és el/la titular de la pàtria potestat

d’un menor quan biològicament no és fill seu.

01/47: Es tracta de la possibilitat d’acollir legalment com a propi un fill aliè d’una

parella.

01/48: És el vincle d’unió familiar entre una família, que pot tenir fills/es o no, i un

subjecte adoptat com a fill/a.

01/49: És aquella filiació caracteritzada pel fet que la relació que uneix el fill amb els

seus pares no és una relació de filiació natural (llaços de sang) sinó únicament afectada

o per necessitat.
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01/50: La filiació adoptiva contraposa a la filiació natural o biològica, és aquella on la

relació pares-fills no és genètica o biològica però per a efectes legals s’equiparen

ambdues.

01/51: Aquella relación paterno-filial que surge por medio de un procedimiento legal

determinado (adopción).

01/52: Aquelles parelles que per no poder tenir fills o altres causes decideixen adoptar

nens la relació resultant entre els nens i la parella seria una filiació adoptiva.

01/55: Vincle que s’estableix a partir d’una situació jurídica i no per vincle biològic.

01/57: És la filiació derivada de circumstàncies no biològiques.

01/58: És aquella filiació que s’obté a través d’un acte administratiu i no per una relació

de consanguineïtat.

04/2: La filiació adoptiva fa referència al supòsit en què una persona o una parella acull

a una altra òrfena o sense ningú que tingui la seva pàtria potestat amb l’objectiu que

aquesta darrera, malgrat no tenir cap vincle de sang amb la primera, esdevingui el seu

fill, amb tots els drets i deures que això comporta i que serien els propis que esdevenien

de la filiació natural.

04/3: La filiació adoptiva és aquella que no és pròpiament producte d’una relació

biològica pare i fill no ho són a títol biològic sinó que ha estat promoguda a posteriori,

mitjançant la creació d’un vincle jurídic i molt possiblement en la majoria dels casos

afectiu.

04/5: És aquella forma de filiació que deriva d’una espècie de contracte, és a dir, no és

una filiació natural com a tal.

04/7: Consisteix en l’adopció d’un nen o nena orfe, o amb pares que tenen negada la

pàtria potestat pels motius que siguin. Adopció que consitirà en què l’adoptat passi a

formar part de la família dels adoptants.
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04/8: És un tipus de filiació consistent en una relació pare-fill / mare-fill en què  el

vincle no és sanguini, sinó és inicialment fruit d’un contracte d’adopció i després es

fonamenta en un lligam d’afectivitat afectiva.

04/13: Vincle que uneix pares i fills que no és natural o biològic sinó artificial. Si es

ompleixen una sèrie de requisits i es segueix un determinat procediment l’ordenament

jurídic ja reconeix aquesta relació.

04/14: Figura que se asimila a sus efectos la filiación natural.

04/15: És la relació jurídica en l’àmbit de la família que vincula a una persona amb una

altra sense que hi hagi un llaç de consanguinitat.

04/16: L’acolliment permanent d’un menor, d’acord a la llei, el qual queda sota la pàtria

potestat dels seus acollidors.

04/17: Relación que se establece por la adopción de un menor, que pasa a ocupar una

posición equivalente a la de un hijo natural.

04/18: La filiació que una persona té per raó de l’adopció.

04/19: És aquell tipus de filiació en la que la persona que es passa a considerar fill dels

seus pares, no és el seu fill biològic, sinó que ho és d’unes altres persones.

04/23: És aquella que s’estableix per adopció, és a dir, sense vincles de consanguineïtat

amb el fill, sense que els pares del fill siguin els pares biològics.

04/24: És el procediment a través del qual una persona passa a formar part d’una família

de la qual no n’era un membre originari.

04/26: Tenir cura d’un menor que no és fill natural igual com si ho fos.

04/27: Acoger a otra persona como miembro de la família por medio de trámites

jurídicos.
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04/28: És l’adopció d’un menor o major d’edat i així integrar-lo en una família

determinada com a fill propi, i gaudirà de les mateixes avantatges i desavantatges que

els fills d’aquells cònjuges que siguin biològics.

04/31: Acte civil que provoca entre les persones una relació equivalent a la filiació i

naturalesa.

04/32: Institució jurídica per la qual es constitueix un vincle familiar de manera que una

persona és considerada per efectes jurídics fill/a d’un altre malgrat no ser-ho “de sang”

o natural.

04/33: La filiació adoptiva serà el vincle parentiu que té el seu origen no en la filiació

natural, vull dir, ser pares biològics, sinó en la institució de l’adopció.

04/34: Relació entre pare i mare i fills adoptius que genera drets i obligacions.

04/36: És una figura jurídica per fer-se càrrec d’un fill que no és biològicament fill teu.

04/37: Quan s’adopta un fill, és a dir, quan unes persones es fan càrrec d’una altra

menor d’edat i aquesta passa a formar part de la seva família.
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FILIACIÓ ADOPTIVA

Test 2

01/1: Relació jurídica que s’estableix entre les parts (pares adoptius i adoptat) que situa

l’adoptat en la mateixa posició jurídica que un fill natural.

01/2: És la creació d’un vincle purament jurídic, i no de consanguineïtat entre la persona

que adopta i la que és adoptada.

01/3: Situació per la qual s’estableixen relacions verticals (pares-fills) amb tot el que

comporta, originada no per un vincle de consanguineïtat o biològic sinó per mitjà d’un

vincle jurídic establert quan s’ha portat a terme l’adopció.

01/4: La filiació adoptiva es produeix a l’establir un circle jurídic de paternitat amb

persones que no són la família biològica originària.

01/6: La filiació adoptiva és aquella que es dóna en virtut d’un vincle juridic, i no de

consanguineïtat, pel qual l’adoptat forma part d’una família com si fos un membre més,

amb plens drets i deures respecte d’aquesta família, trencant definitivament el vincle

jurídic (no el biològic) amb la seva família originària.

01/8: És la filiació que s’obté mitjançant la realització d’un acte jurídic pel qual una

persona (fill) es lliga a unes altres (pares) malgrat no tenir un i altres vincles biològics.

01/9: És la relació establerta entre els pares i fills quan entre ells no existeix una

vinculació biològica, sinó jurídica.

01/11: És el tipus de filiació que no té en compte la consanguineïtat sinó el fet de que

una persona passa a formar part d’una família o passi a ser fill d’una persona

jurídicament, no per naturalesa.

01/16: Aquella relació entre cònjuges o parella estable heterosexual i el menor adoptat.
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01/19: Es dóna quan una persona o un matrimoni seguint uns tràmits acullen a un menor

(o no menor) passant aquest a tenir la categoria de fill (adoptiu).

01/21: filiació adoptiva és el mitjà pel qual un individu queda unit a una família per

raons que no solen ser biològiques o per consanguineïtat. Per tant aquest individu

formarà part d’aquesta família jurídica.

01/22: És un tipus de filiació on no hi ha vincle de consanguineïtat entre pare/mare i fill.

Les relacions en aquest tipus de filiació són de caràcter legal.

01/23: Es aquella que se basa únicamente en un vínculo jurídico.

01/24: Descendència que no té el seu origen en un vincle de consanguineïtat, sinó en un

vincle jurídic, que permet considerar a una persona fill d’un altre.

01/25: Es aquella que se da cuando los hijos de una pareja o de una persona sólo no

descienden de los mismos.

01/27: La establerta en base a vincles jurídics, no sanguinis.

01/28: La adopción es un vínculo jurídico, no biològico.

01/30: Per filiació adoptiva entenem aquell vincle de parentiu jurídic que s’adopta quan

una parella casada o bé heterosexual adopta un fill.

01/32: És aquella filiació que neix gràcies a una figura jurídica que és l’adopció; és a

dir, no ve per naturalesa.

01/33: La filiació adoptiva és aquella a través de la qual es dóna un vincle familiar entre

dues persones sense tenir-ne un de consanguineïtat. Es tracta d’una filiació jurídica.

01/34: Aquella relació jurídica que s’estableix entre una persona que és adoptada amb

les persones que l’adopten.
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01/35: La filiación adoptiva es aquella filiación que no se origina en una relación carnal

de dos personas sino que vien determinada a través de un procedimimento jurídico por

el cual se permite que un hijo no biològico esté sometido a la patria potestad de otras

personas.

01/36: Filiació no natural ni per part de mare ni pare.

01/44: Relació de filiació que neix de la adopció i que té el seu fonament en una relació

jurídica sense substrat biològic.

01/46: Vincle jurídic que uneix a una persona amb uns pares no biològics.

01/47: És una relació jurídica que determina el parentiu, per una declaració judicial

(trencar els vincles amb la família biològica).

01/48: Relació jurídica que s’estableix entre el nen adoptat i els pares que l’adopten.

Aquesta relació trenca els vincles biològics del nen amb els seus pares biològics (el que

es fa és una ficció jurídica en que s’intenta equiparar el nen adoptat amb els fills

biològics).

01/49: Acte pel qual una persona esdevé pare des del punt de vista jurídic d’un altre (no,

evidentment des del punt de vista natural).

01/50: filiació adoptiva és una relació de parentiu creada mitjançant un vincle jurídic.

01/51: Vínculo de unión entre personas (hijo/adoptado y adoptantes) que deriva de un

hecho jurídico y no de una relación biológica (como ocurre en la filiación natural).

01/52: Aquella relació jurídica de filiació que no deriva del vincle de consanguineïtat.

01/55: És la filiació creada jurídicament, i té les mateixes conseqüències que la filiació

sanguínia.
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01/57: És la filiació que no es fonamenta en vincle de consanguineïtat, sino en negocis

jurídics.

01/58: Vincle jurídic que s’estableix entre uns pares i un menor sense que hi hagi un

vincle sanguini o biològic.

04/2: La filiació adoptiva ve determinada per un vincle jurídic que uneix a una persona

o dues amb una altra, adquirint els primers la condició de pares i el segon la de fill, amb

independència del fet que entre ells no hi ha vincle biològic.

04/3: Filiació adoptiva és aquella no derivada de la biologia natural sinó d’una

declaració formal judicial.

04/5: Per filiacio adoptiva s’entén aquella forma de filiació que es porta a terme a través

d’una acta jurídica i no d’un vincle consanguini entre les persones afectades.

04/7: Té lloc quan una persona decideix adoptar a un nen o nena, el vincle no és

biològic sinó per adopció.

04/8: És la filiació resultant d’un contracte d’adopció; en aquest cas no hi ha vincle

sanguini, ara bé, des del punt de vista constitucional (art. 39 CE) no hi ha distinció entre

l’Estatut jurídic dels fills adoptius i dels fills biològics. La única diferència està en les

TÈCNIQUES de determinació de la filiació.

04/13: Relació de parentiu donada per l’adopció d’un fill.

04/14: Filiació adoptiva es aquella que no es natural, el hijo no es de los 2 cónjugues

por el mètodo “natural”.

04/15: Vincle jurídic establert entre una persona i la família no biològica, en els termes

que precisa la llei.

04/16: La creació jurídica del vincle entre pares i fills.
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04/17: Establecimiento de relaciones genético-filiales entre una pareja o matrimonio

para con un sujeto mayor de edat, no descendiente directo de aquéllos.

04/18: Relació de filiació originada no per lligams biològics sinó jurídics.

04/19: Aquella filiació que es diferencia de la biològica ja que els pares de la criatura

biològics no coincideixen plenament amb els pares que jurídicament s’estableixen.

04/23: Consisteix en la filiació d’una persona que, biològicament, és filla d’altres

persones.

04/24: És la relació que s’estableix entre una persona major d’edat i una menor, i entre

els quals no hi ha un vincle biològic però sí jurídic.

04/26: Vincle que uneix un pare/mare amb el seu fill (i viceversa) que no deriva del

parentiu, no és un vincle biològic, sinó merament jurídic.

04/27: Persones unides per vínculo de matrimonio o parentesco.

04/28: És el fet d’adoptar una persona i integrar-la en la seva família de l’adoptant i

equiparant-lo, des del punt de vista jurídic, en tots els efectes amb un fill que sigui

biològic.

04/31: Relació jurídica que s’estableix entre 2 persones per la qual s’esdevé una relació

de filiació sense haver-hi entre les 2 persones aquest vincle biològic.

04/32: És aquella relació jurídica, sota la qual no subjau una relació biològica, per la

qual una persona és considerada fill/a d’altres/s.

04/33: Filiació que ve determinada no per una relació biològica entre pares-fills, sinó

per la institució de l’adopció, en virtut de la qual una persona que no és biològicament

filla d’altre passa a tenir la consideració jurídica de fill.
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04/34: Relació entre persones com a conseqüència d’un procés d’adopció, que provoca

una sèrie de drets i deures per ambdues parts.

04/36: És aquella filiació no biològica, sinó creada per un vincle jurídic, que és

l’adopció. Per tant, el vincle biològic no coincidirà amb el jurídic.

04/37: Aquells fills que no tenen un vincle de consanguineïtat amb els pares i sí en

canvi un vincle jurídic.
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ALIMENTS

Test 1

01/1: Els aliments són aquelles necessitats requerides pel sosteniment de la vida de tota

persona.

01/2: Són el necessari per a la subsistència física de les persones.

01/3: Deure que tenen els cònjuges de mantenir els fills (aliment, educació...).

01/4: El dret d’aliments, que tenen els pares respecte dels fills, i s’ha d’entendre en un

sentit ampli el concepte d’aliments (formació, educació, etc.).

01/6: Són aquelles despeses familiars necessàries per alimentar i satisfer les necessitats

bàsiques i vitals de la família (inclouen les desp. d’educació dels fills, roba...).

01/8: Despeses i aliments són els deures que tenen els cònjuges en el matrimoni, doncs

han de suportar les despeses derivades de la vida diària i, a més, tenen el deure

d’alimentar als seus fills.

01/9: Són aquells productes que les persones consumim i que són la base de la nostra

subsistència.

01/11: Les despeses en raó d’alimentació.

01/16: Entenem per despeses i aliments totes aquelles càrregues necessàries que

sorgeixen pel sosteniment de la família.

01/19: Serien una d’aquestes càrregues familiars o despeses necessàries que han

d’assumir els “pares”.

01/21: És el compromís que vincula els pares respecte els fills, i que des del moment

que no es compleix aquest compromís es pot exigir responsabilitats.
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01/22: Els alim. són tots aquells necessaris per la subsistència i manteniment.

01/23: [No respon]

01/24: Medi principal per a poder subsistir l’ésser humà, consistent en productes

animals o vegetals.

01/25: Los alim. son por ejemplo los gastos que todo el mundo debe realitzar.

01/27: El dret de determinades persones de la família a ser alimentades per unes altres

del mateix nucli familiar.

01/28: Són cargas familiares que deben sufragarse para el sostenimiento de la familia.

01/30: Són considerats càrregues ordinàries del matrimoni regulades per un règim

econòmic primitiu que han de solventar els pares amb règim de solidaritat o

subsidiarietat.

01/32: Els aliments són aquella sèrie de béns que són necessaris per subsistir per a la

persona.

01/33: Penso que és una obligació que neix en el moment que una persona esdevé

pare/mare envers els seus fills a alimentar-los i cuidar-los fins que puguin valer-se per si

mateixos.

01/34: Aquella obligació nascuda pel fet de tenir vincles de sang com subjecte passiu o

per el fet de ser progenitor com subjecte actiu.

01/35: Serán aquellos productos consumidos por la família.

01/36: Amb el aliments necessaris per cobrir les necessitats principals de tot ésser

humà.

01/44: Aliments és un terme jurídic que recull part d’aquestes despeses.
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01/46: Són aquelles càrregues que s'han de soportar per mantenir una família.

01/47: El pagament de l’alimentació. Necessitats bàsiques per a viure.

01/48: És un tipus concret de despeses que inclou a part del menjar, la roba.

01/49: Entenc per despeses i aliments aquells elements necessaris i essencials pel

desenvolupament i manteniment de les persones integrants de la família.

01/50: Són les càrregues econòmiques que han soportar els cònjuges.

01/51: Conjunto de necesidades básicas para el sostenimiento de la vida normal.

01/52: La base nutricional de tota persona.

01/55: Són les despeses que ha de cobrir necessàriament un pare o una mare sobre els

seus fills, tant si conviu amb ells com si no.

01/57: Són els béns amb els quals es cobreixen les necessitats dels alimentistes.

01/58: Aliments és un concepte més restringit (ex.: menjar, roba....).

04/2: Són les despeses d'aliments, roba, habitatge, utensilis i estris de la llar que es

donen en el si d'un nucli familiar i que són necessàries pel seu sosteniment i per satisfer

les necessitats dels membres que el composen.

04/3: Aliments és tot allò necessari per poder viure dignament i per assolir una

adequada formació física i intel·lectual (dins els aliments no només s’inclouen els alim.

pròpiament dits, sinó també la roba, les desp. d’estudis, ...).

04/5: Es pot entendre com tot allò que serveix per poder viure mínimament.
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04/7: Tot allò necessari per tenir una existència digna (vestit, formació, assistència

mèdica i sanitària...).

04/8: S'entén per despeses i aliments aquella part de l'economia familiar que ha ser

necessàriament destinada als mínims indispensables per a la subsistència de la unitat

familiar.

04/13: El mínim necessari per sobreviure de forma digna.

04/14: Comida que necesita la família para su manutención.

04/15: La prestació deguda pels membres de la família o altres a aquells membres de la

mateixa família que presenten una relació de dependència i necessitat, per tant,

manutenció.

04/16: Les càrregues econòmiques que han de ser suportades i per al manteniment de la

família.

04/17: El conjunto de cargas que se soportan con fundamento en una  relación de

filiación o matrimonio, por la parte o partes más solventes ante la menos insolvente.

04/18: Allò que garanteix la manuntenció física i supervivència de la família.

04/19: Són aquelles càrregues familiars que engloben el menjar, el vestir, el cost d'estat

hospitalitzat, el pagar uns estudis... i que es desprenen de cada una de les persones que

formen la família.

04/23: A part del sentit de menjar, també indiquen l’obligació de manutenció d’uns

familiars respecte uns altres.

04/24: Tot allò necessari per viure en unes condicions de vida mínimes.

04/26: Una de les càrregues que ocasiona la vida en família. Obligació de satisfer les

necessitats nutricionals d’uns parents envers d’uns altres en funció de diferents criteris.
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04/27: Gastos que tiene un familiar frente a otros y que constituye una obligación

jurídica asumirlos.

04/28: El dret d’aliments que tenen els fills respecte als pares. Antigament el deure

d’aliments el tenia el pare de família.

04/31: Aquelles quantitats de diners o altres béns indispensables per a la manutenció i

supervivència de la unitat familiar.

04/32: Manteniment dels fills per part dels pares subsistència mínima a la que els

pares estan obligats.

04/33: Despeses i aliments farà referència a casos d'extinció del matrimoni en la part

econòmicament dèbil tindrà dret a algun tipus de contraprestació en aquest concepte.

04/34: Aquells elements indispensables per la vida d’una persona que un membre de la

seva família ha de suportar.

04/36: S’inclouen dintre de les despeses familiars. Són aliments que s’han de pagar tant

al teu cònjuge o fill o parents que ho necessitin.

04/37: Despeses i aliments són part de les càrregues que es donen en una família.



520

ALIMENTS

Test 2

01/1: Són aquella quantitat de diners que es dóna en favor dels fills o ascendents quan

ho necessitin.

01/2: És una obligació de contribuir al sosteniment de l’economia familiar.

01/3: Dret que s’ha de cobrir mentre existeix el vincle marital i en relació a alguns

familiars.

01/4: Consisteixen en l’ajuda que s’ha de donar bé entre cònjuges o en altres relacions

familiars com p. ex. entre pares-fills, tutor i tutela, i consisteix en les necessitats

bàsiques vitals.

01/6: En sentit ampli són tots aquells elements necessaris per viure adequadament, i

s’inclouen els aliments en sentit propi, l’habitatge, roba, despeses de formació...

01/8: Aliments i despeses són càrregues matrimonials que els dos cònjuges tenen

l'obligació de satisfer.

01/9: És l’obligació familiar d’un determinat subjecte respecte d’un altre fonamentada

en la solidaritat familiar.

01/11: Són una obligació que tots tenim potencialment respecte dels nostres parents més

propers, en cas de que aquests ens necessitin.

01/16: Entenem per aliments el deure entre parents en cas de necessitat.

01/19: Obligació potencial que tenim tots de facilitar allò necessari i els parents que ho

necessiten en cas de necessitat i seguin un ordre de prelació marcat per la llei.

01/21: La responsabilitat que tenen els pares respecte els fills i aquells poden reclamar.
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01/22: El aliments són totes les despeses relacionades amb habitatge familiar, educació,

vestimenta, assistència hospitalària, serveis funeraris...

01/23: Son sólo una parte de estas cargas consistentes en un derecho de manutención en

un ámbito concreto.

01/24: Allò necessari per a la supervivència d’una persona.

01/25: Son los necesarios para vivir.

01/27: Són els drets que una persona té dins el seu grup familiar a ser alimentada,

vestida, ... per una altra en cas que ho necessiten.

01/28: Lo necesario para vivir, no exclusivamente alimentos “strictu sensu”.

 01/30: Dret potencial que té tothom respecte els seus parents més pròxims a rebre o

otorgar quan es donin els requisits de vincle parentiu, necessitat i possibilitat.

01/32: És allò estrictament necessari per viure.

01/33: És el dret que té una persona a rebre la cura necessària per viure per part dels

seus parents.

01/34: Aquell dret potencial que tenim i tenen per raó del parentiu.

01/35: Los alimentos son un concepto que se otorgan en una situación de estado de

necesidad en el cual el obligado tendrá un relación de parentesco con el necesitado.

01/36: Els alim. són les necessitats bàsiques que ha de cobrir el que té l’obligació

(cònjuge, parent) sobre una persona determinada.

01/44: El que una persona necessita per viure i que pot exigir als seus parents més

propers.
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01/46: Són una de les despeses.

01/47: Allò indispensable per a viure.

01/48: Inclou tot allò necessari perquè un subjecte pugui viure. Si es tracta d’un menor

inclourà la roba, l’escolarització, etc. ... i si es tracta d’un major d’edat inclourà

únicament allò imprescindible per viure.

01/49: Aquelles necessitats bàsiques dels cònjuges i parents.

01/50: Aliments i despeses estan relacionats en tant que formen el règim primari del

matrimoni, és a dir, independentment del règim econòmic que es tingui, hi ha un deure

de contribució a les càrregues del matrimoni.

01/51: Todo aquello que en sentido amplio es necesario para la supervivencia (alimento,

ropa, ...).

01/52: Alim. són totes aquelles necessitats bàsiques per viure en un estat suficient de

vida.

01/55: Diners que faran falta per viure amb dignitat. Es deuen per una relació de

filiació.

01/57: Béns i drets necessaris per a la vida.

01/58: Els aliments són aquells béns necessaris per la vida d’una persona.

04/2: Els aliments fan referència, d’acord amb el concepte ampli de l’art. 259 CF, no

només als aliments pròpiament dits sinó també a les necessitats de roba, habitatge,

despeses funeràries, educació. Són una de les parts integrants del que coneixem per

despeses familiars, regulades a l’art. 4 CF.

04/3: Totes aquelles necessitats de menjar, roba, educació que necessita una persona per

al seu lliure desenvolupament.
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04/5: Són aquelles obligacions i drets que es tenen respecte els parents més propers.

04/7: Concepte ampli doncs no es limita als aliments, sinó que tot allò que una persona

necessita per viure dignament (vestir / eduació / assistència mèdica, ...).

04/8: Són aquells recursos que són indispensables per generalitzar la vida d’algú, ver el

qual tenim obligació de mantenir, ara que l’art. 259 art. CF, empra un concepte ampli

entenent no només allò que és INDISPENSABLE, sinó també allò necessari (ex.

educació dels fills majors).

04/13: Tot allò necessari per al desenvolupament físic i psíquic de la persona (???). No

sols menjar bé vestit i educació.

04/14: Concepto general por el que se debe entender lo necesario para vivir.

04/15: És un dret propi del dret de família.

04/16: Les càrregues familiars que han de suportar els cònjuges per al seu propi

manteniment, el dels fills o parents que convisquin.

04/17:  Son parte de los gastos o cargas familiares, junto con los gastos de vivienda, etc.

04/18: Tot allò necessari per al manteniment d’aquells parents que ho necessiten.

04/19: El necessari per a viure, vestir, alimentar-se, estudiar, les despeses funeràries

també s’hi inclouen.

04/23: Tot allò que una persona necessita per a viure, ja siguin aliments en sentit estricte

(menjar) o en sentit ampli (educació, assistència sanitària, etc.).

04/24: Tot allò necessari per viure d’un familiar.
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04/26: Obligació legal que s’imposa per raó del parentiu de donar una determinada

quantitat de diners en concepte d’aliments als parents més propers en el cas que aquests

ho necessiten.

04/27: Los alimentos se dan para atender a un familiar próximo que se encuentra en una

situación de necesidad.

04/28: Despeses comunes del matrimoni o les que hauran de fer front  amb els cònjuges

conjuntament.

04/31: Béns necessaris per a  la vida que uns determinats parents estan obligats a donar

a uns altres per raó del parentiu.

04/32: Aquell dret/obligació personalíssim que té una persona enfront els seus parents

pel qual ha de donar a aquests allò necessari per la susbsistència en cas de que estigui en

situació de necessitat.

04/33: Noció definida en sentit ampli a l’art. 259 CF que abarca despeses de

manteniment, vivenda i educació dels menors i dels majors d’edat quan continuen

estudiant per causes que no els són imputables.

04/34: Concepte que engloba tota una sèrie d’aspectes que una persona pot exigir d’una

altra per relacions de parentiu entre elles en cas de necessitat de la que ho sol·licita i de

possibilitat de la que ho ha d’atorgar. Esdevé, així, com una obligació legal.

04/36: Inclou tant manteniment, habitatge, assistència sanitària i despeses funeràries.

04/37: Són aquelles despeses necessàries per a la subsistència d’una persona.
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DESPESES

Test 1

01/1: Despeses són quantitats econòmiques que comporten una disminució en el propi

patrimoni i que serveixen per fer front a necessitats de les persones.

01/2: Les despeses familiars són totes les càrregues que ha de suportar el nucli familiar

per a la vida ordinària.

01/3: Qüestions a les que una família ha de fer front en el seu desenvolupament quotidià

i que es corresponen amb un desemborsament d’una quantitat econòmica (en proporció

al seu estatus econòmic i social).

01/4: Les despeses familiars són una obligació existent en els membres de la família per

poder dur a terme aquesta relació familiar.

01/6: Les despeses són totes aquelles càrregues econòmiques que s’han de dur a terme

per al manteniment de la família, segons el nivell de vida i els usos i costums d’aquesta.

01/8: Despeses i aliments són els deures que tenen els cònjuges en el matrimoni, doncs

han de suportar les despeses derivades de la vida diària i, a més, tenen el deure

d’alimentar als seus fills.

01/9: Les despeses són les càrregues que hom ha de suportar a conseqüència del propi

consum.

01/11: Per despeses s’entén totes aquells desemborsaments portats a terme per sostenir

el domicili familiar.

01/16: Entenem per despeses i aliments totes aquelles càrregues necessàries que

sorgeixen pel sosteniment de la família.
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01/19: Despeses són tots aquells gastos ordinaris i necessaris pel funcionament

“normal” d’una família; podrien ser els rebuts de l’aigua, gas, educació dels fills...

sempre tenint en compte el nivell social de la família de què es tracti.

01/21: És el compromís que vincula els pares respecte els fills, i que des del moment

que no es compleix aquest compromís es pot exigir responsabilitats.

01/22: Les despeses són totes aquelles necessitats a què es subjecten els membres d’una

família.

01/23: Desde la perspectiva del derecho catalán se entiende por gastos: 1. aquello

relacionado con el derecho de alimentos. 2. los que se producen para la compra y

mejora, y por el uso de la vivienda. 3. gastos de asistencia médica.

01/24: Traslació monetària per a l'adquisició de béns, productes o altres activitats o

matèries que requereixen una quantitat monetària.

01/25: Los gastos son todo aquello que se origina en una família para poder vivir.

01/27: Són part de les càrregues familiars, és a dir, despeses que tenen el seu si dins una

relació familiar.

01/28: Són cargas familiares  que deben sufragarse para el sostenimiento de la familia.

01/30: Són considerats càrregues ordinàries del matrimoni regulades per un règim

econòmic primitiu que han de solventar els pares amb règim de solidaritat o

subsidiarietat.

01/32: Les despeses són les aportacions patrimonials que fa la família per adquirir béns

per al seu consum.

01/33: Penso que és una obligació que neix en el moment que una persona esdevé

pare/mare envers els seus fills a alimentar-los i cuidar-los fins que puguin valer-se per si

mateixos.
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01/34: Aquella obligació nascuda pel fet de  tenir vincles de sang com subjecte passiu o

per el fet de ser progenitor com subjecte actiu.

01/35: Los gastos serán aquellos necessarios para el mantenimiento de la família.

01/36: Les despeses són el conjunt de necessitats que tenen els membres d’una família,

podent ésser ordinàries i extraordinàries.

01/44: Les despeses es refereix a tots aquells conceptes dineraris a que s’ha de fer front

pel sosteniment d’una família.

01/46: Són aquelles càrregues que s'han de soportar per mantenir una família.

01/47: Pagaments que cal afrontar per a la vida diària.

01/48: Tot allò que comporta el manteniment de la unitat familiar.

01/49: Entenc per despeses i aliments aquells elements necessaris i essencials pel

desenvolupament i manteniment de les persones integrants de la família.

01/50: Són les càrregues econòmiques que han soportar els cònjuges.

01/51: Conjunto de necesidades básicas para el sostenimiento de la vida normal.

01/52: Despeses són aquelles necessàries per viure el dia a dia tal com llum, aigua, gas.

01/55: Són les despeses que ha de cobrir necessàriament un pare o una mare sobre els

seus fills, tant si conviu amb ells com si no.

01/57: Despeses són les disposicions patrimonials per atendre certes necessitats.

01/58: Les despeses són totes aquelles despeses necessàries (ex: aliments, habitatge, ...).
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04/2: Són les despeses d'aliments, roba, habitatge, utensilis i estris de la llar que es

donen en el si d'un nucli familiar i que són necessàries pel seu sosteniment i per satisfer

les necessitats dels membres que el composen.

04/3: Despeses familiars són aquelles quantitats de diners necessàries per fer front a la

vida comuna familiar.

04/5: S’entén tot allò que s’inverteix per poder portar un determinat nivell de vida.

04/7: Les despeses de la família a les quals han de contribuir els integrants de la mateixa

en diferent mesura inclouen els aliments en sentit vulgar, vestit, formació, assistència

mèdica i sanitària.

04/8: S'entén per despeses i aliments aquella part de l'economia familiar que ha ser

necessàriament destinada als mínims indispensables per a la subsistència de la unitat

familiar.

04/13: Les desp. són el cost de fer front a les necessitats materials que es tenen a l’àmbit

familiar.

04/14: Desembolso económico destinado a cubrir las necesidades de la familia.

04/15: Desp. són les càrregues que ha de suportar el matrimoni, a efectes del dret.

04/16: Les càrregues econòmiques que han de ser suportades i per al manteniment de la

família.

04/17: El conjunto de cargas que se soportan con fundamento en una  relación de

filiación o matrimonio, por la parte o partes más solventes ante la menos insolvente.

04/18: És despesa tot allò que s’ha de cobrir per garantir la manuntenció de la família.
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04/19: Són aquelles càrregues familiars que engloben el menjar, el vestir, el cost d'estat

hospitalitzat, el pagar uns estudis... i que es desprenen de cada una de les persones que

formen la família.

04/23: Per despeses s’entén tot allò necessari per al desenvolupament de la vida

familiar.

04/24: Tot allò necessari per viure en unes condicions de vida mínimes.

04/26: Càrregues que ocasiona la vida en família, el matrimoni.

04/27: Gastos que tiene un familiar frente a otros y que constituye una obligación

jurídica asumirlos.

04/28: Despeses necessàries per mantenir la família.

04/31: Aquelles quantitats de diners o altres béns indispensables per a la manutenció i

supervivència de la unitat familiar.

04/32: Manteniment dels fills per part dels pares subsistència mínima a la que els

pares estan obligats.

04/33: Despeses i aliments farà referència a casos d'extinció del matrimoni en la part

econòmicament dèbil tindrà dret a algun tipus de contraprestació en aquest concepte.

04/34: Les desp. són aquelles quanties que un membre de la família està obligat a

sufragar respecte d’un altre.

04/36:  Tot allò que s’ha de contribuir a pagar per mantenir la família i mantenir un ús o

nivells de vida adequat.

04/37: Despeses i aliments són part de les càrregues que es donen en una família.
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DESPESES

Test 2

01/1: Les despeses són les càrregues que es paguen pel manteniment de la unió familiar

o similar.

01/2: Les despeses suposen és una obligació de contribuir al sosteniment de l’economia

familiar.

01/3: Allò que s’origina durant el matrimoni i que s’haurà de cobrir econòmicament

01/4: Les despeses familiars es donen amb raó de matrimoni i han de contribuir els

cònjuges conjuntament.

01/6: Les despeses són aquelles que són necessàries pel manteniment de la família.

01/8: Aliments i despeses són les càrregues matrimonials que els dos cònjuges tenen

l'obligació de satisfer.

01/9: Són les càrregues que comporta l’aixecament i manteniment de la família.

01/11: Són els “gastos” ordinaris de la família.

01/16: És la referència al concepte de càrregues familiars.

01/19: Són totes aquelles càrregues que s’han d’assumir per fer front als gastos d’una

família atenent al seu nivell social.

01/21: Són aquells pagaments dels fills que faran els cònjuges com a responsables dels

seus fills.

01/22: [No respon]
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01/23: Son aquellas cargas familiares necesarias para mantener el nucleo familiar, en

general.

01/24: Desincrement patrimonial degut a la sortida d’ingressos d’un patrimoni concret.

01/25: Los gastos son los que se hacen en razón del matrimonio o no.

01/27: Són aquelles que es deriven del fet del matrimoni o la convivència.

01/28: Cargas familiares. Lo necesario para el sustento de la familia.

01/30: Són els gastos que ocasiona la família: alimentació i educació i altres sempre que

siguin adequats a la condició social de la família.

01/32: Deutes que s’han de pagar com a conseqüència de l’activitat familiar.

01/33: [No respon]

01/34: [No respon]

01/35: Los gastos provienen de una situación matrimonial o de convivència y se harán

en concepto de sostenimiento de la pareja o família.

01/36: Les despeses són les càrregues normals familiars.

01/44: Quantia necessària pel sosteniment de la família.

01/46: Despeses són totes aquelles que generi la convivència amb una persona o el

manteniment de la família.

01/47: Són les càrregues familiars: el sosteniment de la família.

01/48: [Despeses] que ocasiona la família on també incloem les millores dels objectes

familiars.
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01/49: Aquelles necessitats econòmiques qe s’han de sufragar per la vida normal de

cònjuge o parentiu.

01/50: Aliments i despeses estan relacionats en tant que formen el règim primari del

matrimoni, és a dir, independentment del règim econòmic que es tingui, hi ha un deure

de contribució a les càrregues del matrimoni.

01/51: Cargas originadas por el sostenimiento de la vida familiar.

01/52: Són aquelles [despeses] originades pel desenvolupament d’una vida en funció del

seu estat social.

01/55: Diners necessaris per mantenir un determinat ritme de vida.

01/57: Càrregues del matrimoni per divorci, nul·litat o mort.

01/58: Les despeses engloben tant els aliments en sentit estricte com altres conceptes

(ex. adquisició, llar, ...).

04/2: Són una de les parts integrants del que coneixem per “despeses familiars”,

regulades en l’art. 4 CF.

04/3: Entenc que despeses familiars són aquelles a les que ha de fer front una unitat

familiar en relació als fills, als propis cònjuges, despeses d’habitatge.

04/5: Són aquelles càrregues que comporta el matrimoni o que tenen en seu correlat en

el matrimoni.

04/7: Les despeses són les que es generen amb raó de la convivència que han de ser

sufragades pels membres de la família.

04/8: [No respon]

04/13: Allò que s’adquireix en el matrimoni i que es pressumeix fet perquè és necessari.
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04/14: Salida de dinero destinado al mantenimiento de los gastos familiares.

04/15: Un concepte del règim economico-matrimonial.

04/16: Les càrregues familiars que han de suportar els cònjuges per al seu propi

manteniment, el dels fills o parents que convisquin.

04/17: Derecho del necesitado a reclamar a determinados sujetos, los gastos de

manutención, vestido y formación y sanitario-funerarios, con fundamento en una

relación de parentesco o convivencia.

04/18: Càrregues que produeix la convivència estable d’una parella i que han de ser

sufragades de forma igual per els dos membres.

04/19: El que es consumeix per persona de la unitat familiar.

04/23: Són les quantitats dineràries necessàries per a pagar l’adquisició de béns o el

gaudi de serveis.

04/24: No constitueixen elements necessaris per viure, sinó que són prescindibles.

04/26: Càrregues que es deriven del matrimoni.

04/27: Cargas con razón de matrimonio o de parentesco.

04/28: Despeses comunes del matrimoni o les que hauran de fer front dels deures

conjugal conjuntament.

04/31: Aquells desemborsaments necessaris per mantenir la unitat familiar d’acord amb

el seu nivell de vida.

04/32: Són aquelles despeses comunes per raó de matrimoni o convivència i que s’han

de satisfer d’una determinada manera segons la regulació. A més, abarquen uns

conceptes determinats: per aliments, per habitatge familiar, per assistència sanitària.
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04/33: [No respon]

04/34: [No respon]

04/36: Els cònjuges han de satisfer les despeses derivades del matrimoni, com així els

seus fills en el porcentatge que pugui. Aquests són el manteniment, habitatge,

assistència sanitària, despeses funerals.

04/37: Les despeses és un concepte que engloga totes les despeses que poden produir-se

durant el matrimoni.
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CAPÍTOLS MATRIMONIALS

Test 1

01/1: La funció dels capítols matrimonials és fixar la voluntat dels cònjuges respecte el

repartiment dels béns patrimonials en el supòsit de separació o divorci.

01/2: Els capítols matrimonials regulen el règim económic matrimonial de dues

persones que han contret o que contrauen matrimoni.

01/3: Els capítols matrimonials, pacte dels cònjuges abans del matrimoni de com regir

econòmicament el seu vincle futur.

01/4: Els capítols matrimonials tenen la funció d’actuar com a pacte que s’estableix

entre els cònjuges en poder regular totes les qüestions que ells estimin necessàries com

per el seu règim jurídic econòmic del matrimoni, etc.

01/6: Els capítols matrimonials són un negoci jurídic que realitzen els futurs cònjuges

amb caràcter previ al matrimoni, on aquests pacten la forma o les condicions que

regiran les seves relacions personals i patrimonials.

01/8: Els capítols matrimonials tenen com a funció la de que els cònjuges detallin en

ells com desitgen que sigui el règim regulador del seu matrimoni. Manifesten la

voluntat dels cònjuges sobre com portar a terme la regulació del seu matrimoni.

01/9: Els capítols matrimonials tenen la funció d’enregistrar documenalment, donar fe

documental, dels acords als qual les dues parts del matrimoni s’han obligat a observar. I

d’aquesta manera agilitzar el procés en cas de produir-se un conflicte entre la parella,

oferint una solució vàlida.

01/11: Regulen el règim econòmic de cada matrimoni concret.
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01/16: La funció dels capítols matrimonials consisteix en regular allò referent al

funcionament del matrimoni en relació als aspectes dispositius.

01/19: Crec que tenen la funció de clarificar o evitar errors en el règim econòmic del

matrimoni.

01/21: Els capítols matrimonials és aquella institució mitjançant la qual queda establert

el règim patrimonial amb el que es regiran els béns privats dels cònjuges.

01/22: Donar seguretat jurídica a la institució del matrimoni.

01/23: La función de las capitulaciones matrimoniales se basa, básicamente, en la

conveniencia de preveer con anterioridad las posibles vicisitudes que puedan

presentarse en situación de crisis.

01/24: Règim econòmic i voluntari realitzat per una parella que constitueix un

matrimoni i que suposen la regulació econòmica del mateix.

01/25: [No respon]

01/27: Són pactes expressos entre els cònjuges que regiran la seva relació matrimonial.

01/28: Los capítulos matrimoniales regulan la relación marido-mujer en diferentes

aspectos.

01/30: La funció dels capítols matrimonials és subsidiària, donat que regeix l’autonomia

de la voluntat entre els cònjuges a l’hora de determinar el seu règim economico-

patrimonial dins el matrimoni, en cas de que no s’estableixi aquest operarà els capítols

matrimonials establerts a la llei.

01/32: Fixar la relació jurídico-econòmica del matrimoni.

01/33: Els capítols matrimonials servien i serveixen per regular el règim jurídic i

econòmic pel que es regirà el matrimoni a través de l’acord de voluntats entre parts.
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01/34: Intentarà aconseguir una regulació entre els cònjuges.

01/35: La función de los capítulos matrimoniales vienen determinada por los elementos

jurídicos que configurarán el matrimonio. Le dará seguridad jurídica.

01/36: Donar seguretat jurídica a la institució del matrimoni.

01/44: Regular alguns dels aspectes econòmics del matrimoni.

01/46: La seva funció és permetre que el marit i la muller puguin pactar entre ells alguns

aspectes diferents de la legislació vigent (sempre que sigui possible). Per exemple en el

tema del règim econòmic del matrimoni, etc.

01/47: Serveixen per regular els efectes del matrimoni, les relacions entre els membres

de la parella.

01/48: Regulen el règim econòmic matrimonial pel qual es regirà el matrimoni i són

propis únicament de Catalunya.

01/49: La necessitat de regular i establir el règim econòmic del matrimoni en tant que

figura jurídica que afecta l’ordre públic i els interessos personals dels integrants i de 3rs.

01/50: Serveixen per regular i fixar clarament el règim del matrimoni per evitar

controvèrsies.

01/51: Regular el régimen econòmico del matrimonio en cuanto que éste supone una

“asociación de personas” con un correlativo aspecto económico.

01/52:  Regular el règim econòmic de la parella.

01/55: Serveixen per establir una relació económica entre els cònjuges.

01/57: En capítols matrimonials es pacta el règim econòmic del matrimoni, i algunes

qüestions successòries com són els heretaments.
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01/58: Els capítols matrimonials serveixen per regular aquells aspectes dispositius abans

o durant el matrimoni.

04/2: Els capítols matrimonials són el vehicle idoni pels cònjuges per pactar i establir el

règim econòmic que desitgen que se’ls apliqui o bé detallar-ne algunes especialitats en

relació a aquells aspectes que apareixen, ja en el CC, ja en el CF, com a dispositius.

04/3: Els capítols matrimonials tenen com a funció fonamental la de regular els aspectes

econòmics bàsicament que regularan els matrimoni durant la seva existència i també es

regulen les conseqüències en cas de dissolució.

04/5: Els capítols matrimonials són aquells documents públics que reflexen les

condicions concretes en què es celebrarà el matrimoni: règim econòmic-matrimonial...

04/7: Els capítols matrimonials serveixen per a regular aspectes que regiran en la vida

de la parella que ha contragut matrimoni: si volen poden establir-ne el règim econòmic

matrimonial que regirà el seu matrimoni.

04/8: És la via a través de la qual els cònjuges, en contreure matrimoni, a través

d’escriptura pública, fan constar que s’aparten del règim econòmic supletori legalment

establert, en la part de les normes dispositives del règim econòmic.

04/13: Regular el règim jurídic del matrimoni. S’otorguen pels cònjuges abans del

matrimoni i és possible la seva modificació posterior. Els cònjuges a través dels capítols

poden adoptar l’ordenament vigent a la seva voluntat en tot allò que sigui disponible.

04/14: Regir la economía del matrimonio, su función básica sería como se distribuyen

los patrimonios cuando acaba el matrimonio. También regir el régimen económico

durante la vigencia del matrimonio.

04/15: Canviar el règimen económico-matrimonial, d’acord amb la voluntat dels

cònjuges, respecte del qui “ex lege”, imperativament, els hi pertoca en cas de silenci en

el moment de celebració del matrimoni. S’han de formalitzar davant notari.
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04/16: Donar una major autonomia de la voluntat als cònjuges a l’hora de regular el seu

règim econòmic matrimonial.

04/17: Autonomía de la voluntad en cuanto al régimen económico del matrimonio.

04/18: L’objectiu dels capítols matrimonials es permetre als cònjuges que pactin

determinats efectes de les relacions personals i patrimonials que no se’ls hi imposen

imperativament per llei.

04/19: Els capítols matrimonials són unes disposicions fetes pels cònjuges davant de

notari, per tant un document públic, a fi i efecte d’establir càrregues i obligacions i

també la seva situació i el règim econòmic matrimonial.

04/23: Són un instrument jurídic en què els cònjuges poden establir un conjunt de

condicions que volen que siguin d’aplicació al seu matrimoni. Solen ser condicions de

tipus econòmic.

04/24: Determinar el règim econòmic que regeix el matrimoni amb les especialitats que

les parts creguin convenients.

04/26: Regular els aspectes econòmico-patrimonials del matrimoni.

04/27: Regular jurídicamente diferentes aspectos que tienen que ver con el régimen

jurídico del matrimonio, sobre todo los aspectos económicos, muy importantes en caso

de controversias futuras.

04/28: La funció que té l’otorgament dels capítols matrimonials, es poder pactar en el

moment de casar-se allò que sigui de comú acord entre els 2 cònjuges, per exemple, a

l’hora de pactar el règim econòmic matrimonial aplicable.

04/31: La seva funció és personalitzar i adaptar a les pròpies necessitats del matrimoni

el règim econòmic matrimonial aplicable.



540

04/32: Serveixen per regular el règim econòmico-matrimonial, per introduir variants en

el règim propi del lloc on es contrau matrimoni.

04/33: Els capítols matrimonials són el document públic atorgat davant notari on els

cònjuges determinen quin serà el règim econòmic matrimonial que regirà la seva

relació.

04/34: Serveixen com a mecanisme per a modificar el règim aplicable a un matrimoni,

des del punt de vista econòmic.

04/36: Serveixen per regular els efectes patrimonials del matrimoni. Allí s’escolleix el

règim econòmic matrimonial.

04/37: Els capítols matrimonials serveixen per a pactar el règim econòmic matrimonial i

com es distribuiran les càrregues si s’acaba el matrimoni.
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CAPÍTOLS MATRIMONIALS

Test 2

01/1: Es tracta d’uns pactes celebrats entre cònjuges respecte el règim econòmic

patrimonial que ambdós volen com a règim matrimonial.

01/2: Són un contracte que poden fer els futurs cònjuges abans del matrimoni o

posteriorment, on regulen la seva situació un cop casats (règim econòmic successori,

etc.)

01/3: Règim que s’ha de determinar en contreure matrimoni i que versarà sobre els

assumptes econòmics de la parella durant el matrimoni i en dissoldre’s.

01/4: Són un pacte que es realitza per raó de matrimoni celebrat pels cònjuges i també

pot intervenir un tercer. El seu contingut més típic consisteix en fixar el règim econòmic

matrimonial.

01/6: Són un document on es recull el pacte dels futurs cònjuges en relació a les normes

o el règim que regirà en les seves relacions econòmiques o patrimonials dins del

matrimoni.

01/8: Documents de caràcter públic i formal on els cònjuges manifesten expressament

quin serà el règim econòmic pel que es regiran en el seu matrimoni.

01/9: Són uns pactes o convenis establerts entre els cònjuges en els quals es fixen

bàsicament, entre d’altres aspectes, el règim econòmic que regularà el matrimoni.

01/11: Són el document en es pacten les conseqüències econòmiques del matrimoni

concret entre 2 persones.

01/16: Els capítols matrimonials són un document públic on els cònjuges hi fan constar

la regulació del règim econòmic matrimonial essent regulables altres aspectes.
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01/19: Són uns pactes que són relatius al règim econòmic del matrimoni i que es poden

fer abans o després de la celebració del mateix.

01/21: Els capítols matrimonials són un pacte que poden fer els cònjuges abans i durant

el matrimoni on s’estableix el règim econòmic patrimonial.

01/22: Són on les parts inscriuen el seu règim econòmic matrimonial i els pactes que

estableixen ambdós cònjuges.

01/23: Es un acuerdo entre los cónyugues, en el que puede intervenir únicamente ellos y

también terceros por el que se pacta el contenido de la relación conyugal.

01/24: Pactes que poden establir els cònjuges sobre el règim econòmic matrimonial o

qualsevol altre pacte lícit.

01/25: Aquella pareja que convive junta pero no está casada.

01/27: Els pactes que realitzen els cònjuges per regular el règim jurídic econòmic que

regirà el seu matrimoni.

01/28: Contrato por el cual el règimen económico matrimonial (que sería el contenido

básico) y cualquier otro aspecto en función del matrimonio entre los dos cónyugues.

Debe la participación de un 3º.

01/30: Contractes / negocis jurídics entre els cónjuges on pot intervenir un 3r respecte

els criteris que regiran el règim eco-matrimonial o altres aspectes, que poden pactar-se

abans o després de contraure matrimoni.

01/32: L’acord que els dos cònjuges fan com a conseqüència del matrimoni sobre el

règim econòmic i personal.

01/33: És un contracte a través del qual es fixa el règim econòmico-matrimonial que

regirà un matrimoni.
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 01/34: Contractes entre dues persones que estableixen diferents característiques sobre

separació, règim patrimonials, etc.

01/35: Los capítulos matrimoniales es aquel documento que conciertan los cónyugues

en el momento de la celebración del matrimonio civil, concertando en él el régimen

economico matrimonial.

01/36: Són uns acords formulats pels cònjuges on bàsicament s’establirà el règim

econòmic matrimonial.

01/44: Pactes que realitzen els cònjuges per regular determinats aspectes del matrimoni.

01/46: Són un contracte on les parts (marit i muller) poden estipular el règim econòmic

del matrimoni, entre altres qüestions.

01/47: Pactes entre les parts respecte les condicions del matrimoni.

01/48: Contracte jurídic entre els dos futurs cònjuges o 3 persones pel qual es regula el

règim econòmic matrimonial i on també es poden regular altres aspectes.

01/49: Aquell contracte que regula els aspectes econòmics del matrimoni i que té efecte

entre els cònjuges.

01/50: Document públic en el qual s’estableixen com a contingut típic el règim

econòmic-jurídic del matrimoni i atípic altres qüestions com donacions i altres pactes

que realitzin els futurs cònjuges entre si  o tercers en favor seu.

01/51: Documentos que regulan el régimen económico matrimonial así como otros

pactos establecidos por los cónyugues.

01/52: Document en el qual s’estableix el règim econòmic matrimonial que regirà el

matrimoni.
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01/55: Són uns pactes entre els cònjuges per establir el règim jurídic econòmic

matrimonial.

01/57: Un negoci jurídic bilateral de dret matrimonial mitjançant el qual els contraents,

o bé els ja esposos, pacten el règim econòmic del matrimoni.

01/58: És un document públic pel qual un home i una dona que volen contreure

matrimoni o que ja estan casats regulen les conseqüències econòmiques d’aquesta unió.

04/2:  Són pactes que acorden els cònjuges abans o durant el matrimoni a través dels

quals poden modificar o adequar els seus interessos les qüestions relatives al règim

econòmic i patrimonial. Per la seva eficàcia cal que s’adoptin de forma solemne i que

estiguin inscrits en el Registre Civil per poder-los oposar a 3rs.

04/3: És el document pel qual els contraents regulen les seves futures relacions

patrimonials; preveuren les possibles interaccions econòmiques que es podran donar

durant el matrimoni.

04/5: Són aquells documents en què es fixa o es regula el règim econòmic-matrimonial

pel qual es regirà el matrimoni.

04/7: És el negoci jurídic en el qual s’estableixen disposicions per regular aspectes de la

vida conjugal com el règim econòmic, drets viudals, l’heretament, actualment s’utilitza

per establir una sèrie d’acords que regiran en cas de crisi matrimonial.

04/8: Són un negoci jurídic que es celebra amb ocasió del matrimoni (ja sigui abans, ja

sigui després) en el qual s’hi pacta el règim jurídic que regirà durant el matrimoni en

allò que sigui dispositiu (bàsicament el règim econòmic matrimonial).

04/13: Acords que fan els cònjuges a fi de determinar el règim econòmic matrimonial i

altres aspectes.

04/14: Es el pacto entre cónyugues por los cuales se regulan los aspectos económicos

del matrimonio, excluyéndose de negociación el régimen primario.
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04/15: Formalització d’un contracte entre els cónjuges per a modificar el règim

econòmico-matrimonial, malgrat que pot contenir altres tipus d’acords: duració per raó

del matrimoni, institució contractual d’hereu, etc.

04/16: Negoci jurídic de dret privat i atorgat en document públic que regula els efectes

patrimonials del matrimoni.

04/17: Contrato sobre bienes con motivo del matrimonio.

04/18: Acords entre els cònjuges pels quals pacten les condicions que regiran en els seu

matrimoni.

04/19: Negoci jurídic entre cònjuges per a determinar el seu règim econòmic

matrimonial.

04/23: Són unes estipulacions on els cònjuges poden establir la regulació de diferents

aspectes del seu matrimoni.

04/24: Les disposicions otorgades en escriptura pública en les quals els cònjuges

estableixen que han de regir el seu matrimoni en matèria de règim econòmic...

04/26: Regulació que fan els cònjuges abans o després del seu matrimoni en el que

regulen determinats aspectes de la seva vida en comú, com per exemple els aspectes del

règim econòmic o de la possible dissolució del seu vincle.

04/27: Negocio en el que se regulan determinados aspectos del matrimonio.

04/28: Són una mena de pacte entre les parts on es pacten entre d’altres el règim

econòmic-matrimonial a què es volen sotmetre, i en general on els cònjuges es posen

d’acord sobre les normes econòmiques que volen que regeixin el seu matrimoni.

04/31: Pactes que es fan en el moment del matrimoni o amb posterioritat per regular

aspectes econòmics de la relació matrimonial i efectes d’una possible dissolució del

matrimoni.
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04/32: És aquell pacte celebrat entre els cònjuges (o contraents) abans o durant el

matrimoni, en el qual poden establir diferents continguts perquè regeixin, sobretot, el

seu règim econòmico-matrimonial, pactar un règim econòmic diferent al legal, pactar

donacions... així com també preveure les relacions econòmiques entre els cònjuges en

cas de separació o dissolució.

04/33: Negoci jurídic on les parts que contrauen matrimoni i altres intervinents regulen

el règim econòmic matrimonial aplicable, entre d’altres coses com donacions,

heretaments, ...

04/34: Són un negoci jurídic mitjançant el qual els cònjuges determinen el règim

aplicable al seu matrimoni.

04/36: Són pactes otorgats en escriptura pública pels cònjuges per regular tant el seu

règim econòmic matrimonial, la institució hereu contractual, els beneficis viduals com

la previsió del règim després de la crisi matrimonial.

04/37: Documents contractuals signats entre 2 cònjuges per tal d’establir el règim

econòmic matrimonial.
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FAMÍLIA

Test 1

01/1: Institució jurídica composta per dues o més persones unides per vincles afectius

i/o consanguinis que conviuen, normalment, en un mateix nucli domèstic.

01/2: Conjunt de persones lligades per vincles de consanguineïtat que conviuen en el

domicili familiar. També hi poden haver altres persones que convisquin temporalment o

definitivament en aquesta unitat, com ara fills adoptius o acollits. És una unitat de vida

que formen aquestes persones.

01/3: Nucli humà format per persones amb vincles afectius i de sang. (Estrictament

estaria format pels cònjuges o la parella de fet i els fills.)

01/4: Per família podem entendre els vincles jurídics privats que hi ha entre diverses

persones amb una relació de parentiu ja siguin ascendents o descendents. Normalment

per nucli familiar actualment s’entén el pare, la mare, els fills tan naturals com adoptius.

01/6: La família és un vincle personal i jurídic entre els cònjuges, els fills comuns i no

comuns, naturals o per adopció o acolliment, i altres familiars o parents que hi

convisquin amb la família.

01/8: Família és aquella unió estable entre persones que viuen en convivència i que

acostuma a formar-se pels cònjuges i els fills.

01/9: La família és una institució social, la qual es caracteritza per la interrelació (estreta

interrelació) que es dóna entre els seus components en virtut d’una causa de

consanguineïtat.

01/11: Unitat de persones lligades per vincles de sang o afectius que conviuen o no al

mateix domicili.

01/16: Família és una institució que comprèn, en sentit estricte, els cònjuges, els fills

dels cònjuges o d’un d’ells que convisquin amb ells, així com també d’altre parents.
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01/19: És l’unió d’un home i una dona per tota la vida i oberts a la vida (Aquesta seria

la defin. tradicional); avui en dia però sembla que poden estar integrades per parelles del

mateix sexe.

01/21: F. és aquella comunitat de persones que els uneix un vincle parentiu.

01/22: Institució formada per persones determinades que conviuen en un mateix lloc o

mantenen vincles de parentiu entre ells.

01/23: Es una relación jurídica que se establece entre dos personas y que da como

resultado un proyecto de vida en común. El TC ha dicho al respecto que no sólo se trata

de parejas heterosexuales sino de aquello que comunmente se entienda por família.

01/24: social bàsic.

01/25: Relación que se da entre los miembros de un mismo clan, es decir, entre padres,

hijos, sobrinos, hermanos.

01/27: Persones amb relacions de consanguineïtat o afinitat entre elles, relacions que

tenen una regulació jurídico-legal.

01/28: Familia es un conjunto de personas relacionadas entre sí por un vínculo de

sangre (excepto en el caso de la adopción).

01/30: Conjunt de persones lligades per vincles de sang o vincles jurídics que mantenen

una relació jurídica especial i regulada pel Dret, on l’autonomia de la voluntat té poc

marge d’actuació.

01/32: És una institució que engloba una sèrie de persones a les quals els uneix un

parentiu (que ve de la genètica o legalment).

01/33: La família és un de persones unides per un vincle de sanguinitat, en la majoria

dels casos, de caire directe.
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01/34: Conjunt de persones que estan unides per llaços de sang o unides per llaços

afectius.

01/35: Núcleo estable de difererentes personas que conviven en un mismo lugar de

residencia o  mantienen asiduamente relaciones familiares entre ellos.

01/36: Institució formada per un conjunt de persones amb lligams sentimentals,

consanguinis, etc.

01/44: Conjunt de persones que mantenen una sèrie peculiar de relacions personals i

econòmiques i que pren com a nucli dues persones juntament amb els seus descendents

i altres possibles membres.

01/46: Jurídicament, s’entén que família és el nucli que es composa pel pare, mare i

fills.

01/47: Agrupació de persones unides per vincles de parentiu ascendents, descendents i

colaterals, que conviuen amb conseqüències jurídico-econòmiques determinades.

01/48: Nucli de persones format pel pare, mare i fill.

01/49: Nucli social bàsic format per persones unides per una relació afectiva o de

parentiu.

01/50: Família és una institució formada per les relacions que mantenen unes

determinades persones ja sigui mitjançant el vincle sanguini o adoptiu.

01/51: Unión de persones ligadas por una relación afectiva i/o filial.

01/52: Relació de parentiu que s’estableix entre les persones ascendents i descendents

d’un mateix vincle sanguini. I la relació que esdevé de la unió de dues persones per

formar un nucli familiar.
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01/55: de persones lligades per una relació paterno-filial.

01/57: social format per la unió d’un home i una dona i els fills que en resulten.

01/58: [No respon a la pregunta]

04/2: Conjunt de persones unides per un vincle de sang i/o afectiu que constitueixen una

unitat que l’ordenament té a bé protegir.

04/3: Es tracta de la unitat primera i original en què trobem organitzada la nostra

societat. És un de persones unides per un vincle íntim, biològic o no, que conviuen en

una mateixa unitat.

04/5: És aquella unió afectiva estable entre diferents persones.

04/7: Considero que el concepte de família actualment és més ampli del que ho era

abans per tant inclou no només a la parella que s’ha constituït via matrimoni, sinó també

qualsevol parella estable que tingui una relació marital, de caràcter estable, etc.

04/8: Conjunt de persones les quals estan unides per un vincle sanguini.

04/13: Conjunt de persones unides a través de vincles de parentiu.

04/14: Conjunto de personas unidas por parentesco.

04/15: Comunitat de vida, unió estable entre persones lligades per un vincle afectiu i/o

sanguini, protegida constitucionalment. Nucli més primari de la societat.

04/16: de persones que conviuen en una mateixa unitat familiar, i que poden estar units

per vincles sanguinis.

04/17: Núcleo básico social, entre diversos sujetos relacionados por vínculos

matrimoniales o análogos y filiales o análogos, y que determina una especial sujeción a

determinadas normas que regulan dichos vínculos.
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04/18: Conjunt de persones que tenen un vincle de parentiu.

04/19: És aquell conjunt de persones que unides per llaços de parentiu formen una

comunitat de vida.

04/23: Conjunt de persones unides per una relació de parentiu basada en la

consanguineïtat o afinitat.

04/24: Conjunt de persones que conviuen i entre les quals hi ha una certa relació de

dependència.

04/26: Conjunt de dos o més persones lligades per un vincle especial de caire afectiu

principalment.

04/27: Conjunto de personas unidas con un vínculo afectivo o de parentesco.

04/28: És aquella agrupació de persones que s’uneixen per vincles filials o conjugals i

que normalment conviuen tots junts a l’anomenada llar familiar.

04/31: Unió estable de persones unides per vincles de parentiu natural o civil.

04/32: Agrupació de persones unides, generalment, per un vincle sanguini o jurídic

equivalent que conviuen i es constitueixen, així mateix, com una unitat econòmica i

afectiva.

04/33: La F. és una comunitat de vida entre un home i una dona que té efectes personals

i patrimonials, en els quals incideix el Dret.

04/34: Conjunt de persones amb relació de parentiu entre les que neixen una sèrie de

drets i obligacions.
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04/36: És una institució jurídica on conviuen dos persones de forma estable i permanent

amb convivència marital. També pot estar constituïda d’una persona amb familiars d’ell

o persones amb un vincle de confiança.

04/37: Agrupació d’individus lligats per vincles afectius i parentius.
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FAMÍLIA

Test 2

01/1: Unió de persones unides per vincles de parentesc.

01/2: Persones relacionades per vincles de matrimoni i de parentiu.

01/3: Vincle que s’estableix entre diferents persones per la seva situació de parella

estable o en contreure matrimoni o bé per parentiu (consanguineïtat o adopció).

01/4: Nucli familiar on hi ha una relació de paternitat entre pares i fills i també es tenen

vincles amb ascendents i descendents fortament units per vincle d’afinitat i

consanguineïtat.

01/6: La família és un conjunt de persones unides per vincles de parentiu per

consaguineïtat, per adopció o, en el seu cas, per afinitat, que consitueixen una comunitat

de vida.

01/8: És el conjunt de persones unides per vincles jurídics (matrimoni, adopció) o bé per

vincles biològics.

01/9: Institució jurídica civil que està formada per un conjunt de persones relacionades

en virtut d’una relació de parentiu o consaguineïtat.

01/11: És un de persones lligades per un vincle de parentiu (ja sigui per consanguineïtat

o per adopció) o bé per un vincle matrimonial o de parella.

01/16: Entenem per família el conjunt format per cònjuges i fills si n’hi haguessin. No

en canvi a la unió estable de parella.

01/19: Unió d’un home i una dona.
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01/21: Família és la unió d’unes persones per raó d’un vincle de consanguineïtat o per

un vincle d’adopció.

01/22: La família és una institució que regula la unió de persones amb un vincle de

consanguineïtat i parentiu.

01/23: [No respon]

01/24: de persones unides per un vincle de consaguineïtat, entre els quals hi trobem

membres units per una relació conjugal.

01/25: Relación jurídica que se da entre las personas que tienen entre ellos determinados

vínculos.

01/27: Conjunt de persones unides per vincles de consaguineïtat o afinitat.

01/28: Conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco o conyugal.

01/30: En sentit estricte família comprén els 2 cònjuges (o parella de fet) i els seus

descendents; en sentit ampli poden abarcar parents ascendents i descendents, colaterals

([...] del dret d’aliments).

01/32: És aquell conjunt de persones unides per un vincle de consanguineïtat o pel

matrimoni.

01/33: És un de persones amb vincles de consanguineïtat que conviuen junts.

01/34: Unió entre dues persones per elements sentimentals que formen un nucli

familiar, amb la seva convivència comuna.

01/35: La familia viene constituída por una relación de parentesco o a través de una

voluntad bilateral de formar una familia. Es una situación creada a través de una libre

voluntad que origina ciertas consecuencias jurídicas.
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01/36: Unió de persones amb una relació de consanguineïtat i parentiu entre ells.

01/44: Relació que uneix a diverses persones que té com a fonament una relació de

consaguineïtat o adopció.

01/46: Nucli composat pel marit, la muller i els descendents comuns o no.

01/47: de persones unides per vincle de parentiu, consanguineïtat o adopció o per

matrimoni.

01/48: La família entesa com a nucli familiar està constituït pels cònjuges o bé membres

d’una parella estable (homo / hetero) i pels fills d’aquests o bé pel fills d’un d’ell o

adoptats.

01/49: Nucli social conformat pel cònjuge i parents.

01/50: Institució formada per una relació de parentiu ja sigui per consanguineïtat o per

adopció i/o per una relació conjugal.

01/51: Unión de personas ya sea por vínculos de consanguinidad o de adopción que les

otorga un estatus jurídico determinado.

01/52: Relació jurídica que sorgeix de vincles consanguinis o per afiliació amb els

ascendents i descendents d’una persona.

01/55: Conjunt de persones lligades per una relació de filiació.

01/57: humà constituït per un home i una dona, els ascendents o descendents.

01/58: Unió de persones vinculades entre elles ja sigui jurídicament a través del

matrimoni com biològicament a través de la relació paterno-filial.

04/2: Una família és una unitat cel·lular constituïda per un pare i una mare i els seus

descendents (ja siguin fills biològics o adoptius).
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04/3: Una família és un de persones unides per vincles de parentiu, ja sigui per

consanguineïtat o per adopció.

04/5: Per família s’entén aquella unió de persones que estan regides per vincles de

parentiu i que comporta o no una certa afectivitat entre elles.

04/7: La família es constitueix per persones entre les quals hi ha un vincle de

consanguineïtat o de parentiu. No cal que hi hagi vincle matrimonial. Els cònjuges tot i

no ser parents formen una família.

04/8: És una institució que deriva del vincle sanguini (família biològica) o bé pot ser el

resultat de vincle d’adopció; dintre de la família hem de distingir dos tipus de parents:

els parents per consanguineïtat i els parents per afinitat. Jurídicament, la proximitat de

parentiu (sigui quina sigui la seva naturalesa) es completa en graus.

04/13:  Grups de persones units per unes relacions de parentiu i conjugals.

04/14: Conjunto de personas relacionadas por vínculos parentivos o conyugales.

04/15: Conjunt de persones que tenen un vincle de parentiu o matrimoni, provinent el

primer de filiació natural o adopció (marginalment, la llei considera per afinitat).

04/16: El vincle que existeix entre els pares, o pare o mare i els seus fills.

04/17: Núcleo social formado por progenitores y descendientes (naturales o no) que

origina determinadas relaciones jurídicas.

04/18: Nucli de parents o persones amb lligams jurídics que conviuen establement.

04/19: Aquell conjunt de persones que estan unides per vincles de parentiu ja sigui per

consanguineïtat o adopció i els cònjuges que són units per relacions conjugals.

04/23: És una relació entre persones que s’estableix perquè tenen un ascendent comú o

per  matrimoni.
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04/24: Conjunt de persones que viuen en l’habitatge familiar i que estan unides per

vincles de parentiu o d’afinitat.

04/26: Conjunt de persones a qui uneix un especial vincle afectiu.

04/27: Personas unidas por vínculo de matrimonio o parentesco.

04/28: És aquell conjunt de persones unides entre si per vincles familiars de parentiu o

fins i tot d’adopció i que a conseqüència d’això sorgeixen relacions de deure i poder

entre els membres d’aquesta família.

04/31: Conjunt de persones que tenen entre si relacions de parentiu o conjugals i tenen

recíprocament una sèrie de drets i deures.

04/32: És aquell conjunt de persones que mantenen entre ells uns vincles de parentiu per

consanguinitat o per adopció (pare/mare i fills), i els cònjuges (una relació de parentiu

entre ells). Això seria el que s’entén com família nuclear, que és el concepte de família

dominant a l’actualitat, ascendents i descendents en un grau.

04/33: Conjunt de persones que descendeixen d’uns ascendents comuns.

04/34: Conjunt de persones lligades entre si per vincles de matrimoni o de parentiu, amb

menció expressa el fet que el matrimoni no dóna lloc a vincles de parentiu.

04/36: És una institució jurídica que dóna lloc al vincle de parentiu tant per adopció o

per consanguineïtat o dóna el parentiu d’afinitat dels cònjuges, la qual ha de complir uns

Drets i obligacions.

04/37: Conjunt de persones que tenen una relació de parentiu entre elles.
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Separació i Dissolució

Test 1

01/1: La dissolució del matrimoni comporta l’efecte jurídic de la nul·litat mentres que la

separació produeix conseqüències sobre el règim econòmic del matrimoni tendents al

repartiment dels béns patrimonials

01/2: La separació és la dissolució del matrimoni per alguna de les causes legalment

previstes i segons un procediment establert. La diss. es produeix per mort o per un

procés de divorci.

01/3:

Separació: comporta la dissolució del vincle matrimonial però de manera provocada

pels cònjuges, que voluntàriament deu posar fi al vincle.

Dissolució: el vincle matrimonial deixa d’existir ja sigui per voluntat dels cònjuges o

per situació natural de mort d’un dels dos.

01/4: La separació és un dels efectes de la dissolució del matrimoni com a vincle

familiar. En la separació encara no hi ha una dissolució del fet del matrimoni i continua

vigent el règim jurídic matrimonial econòmic, però a la diss. es trenquen tots els vincles.

(inclou la nul·litat matrimonial, el divorci).

01/6: La separació és una situació de fet en què es trenca la convivència entre els

cònjuges, però encara no té uns efectes definitius de dissolució del matrimoni. La

dissolució en canvi sí és definitiva. El matrimoni es pot dissoldre per mort, divorci o

nul·litat.

01/8: La separació matrimonial és la desaparició del vincle que uneix els cònjuges per

voluntat d’un d’ells o d’ambdós mentre que la dissolució del matrimoni es produeix per

causes alienes a la voluntat de les parts implicades; causes tals com la mort o la

incapacitat que produeixen igualment com la separació el fet de la desaparició del vincle

matrimonial.
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01/9:

Separació: la separació posseix un caràcter provisional, no suposa la desaparició total

del vincle matrimonial, el qual continua existint ja que s’ha realitzat per una via de fet.

Dissolució: En canvi, la dissolució implica la desaparició total del matrimoni en haver-

se donat una causa legal, no és una via de fet.

01/11: La dissolució vol significar que el matrimoni no ha existit mai, i la separació

posa fi al matrimoni sense negar la seva anterior validesa.

01/16: La separació és una situació de fet segons la qual els cònjuges trenquen la

convivència conjunta mentre que la dissolució ve donada per resolució judicial o bé per

mort d’un dels cònjuges.

01/19: Crec que la dissolució està més relacionada amb la del matrimoni per una causa

com la mort contra la qual no es pot fer res i en canvi sembla que la separació també fa

al·lusió a la fi del matrimoni per mutu acord o almenys per voluntat d’una de les parts.

01/21: La dissolució del matrimoni és aquella institució que implica l’extinció de la

figura jurídica del matrimoni mentre que la separació del matrimoni sols implica la

desaparició de la relació matrimonial (o convivència) mantenint-se, doncs, la figura del

matrimoni.

01/22: Amb la dissolució existeix la possibilitat de tornar a contraure matrimoni, a

diferència de la separació on es nega aquesta possibilitat.

01/23: La diferencia es que la disolución supone la ruptura definitiva del vínculo

matrimonial, mientras que la separación sólo implica, en principio, un lapsus en la

convivencia conyugal.

01/24:

Separació: Suposa el trencament legal de la convivència d’un matrimoni, però el

matrimoni encara perviu, i també algun dels seus efectes legals.

Dissolució: Suposa el trencament del vincle jurídic que constitueix el matrimoni, i amb

ella desapareixen tots els efectes del mateix.
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01/25: La separación es el deslinde que se establece entre un hombre y una mujer que

habían permanecido o que habían estado unidos por un vínculo matrimonial. La

disolución de ese vínculo, como si este vínculo matrimonial no hubiera existido.

01/27: El seu diferent règim legal, doncs, a la separació el matrimoni continua existint

encara que no hi hagi convivència mentre que a la dissolució el matrimoni ja no

existeix, per tant, no es regeixen pel dret de família.

01/28: En la separación la relación matrimonial no ha desaparecido necesariamente.

Cuando el matrimonio se disuelve ya no hay relación matrimonial.

01/30: La separació denota una característica de caràcter relatiu, temporal, no definitiva,

deixa una via per la resolució de la situació de crisis i la dissolució significa ja la

nul·litat de la institució de forma definitiva; també podrien diferenciar-se per les causes

que els originen.

01/32: La separació no implica la dissolució del matrimoni. En canvi la dissolució

significa separar-se i dissoldre el matrimoni.

01/33: En la separació no s’extingeix el matrimoni, mentre que en la dissolució sí que

s’extingeix aquesta relació.

01/34: La separació és un trencament de la relació afectiva i la dissolució és deixar

sense efectes el matrimoni.

01/35: En una separación no implica que exista la disolución del matrimonio ya que éste

podrá ser temporal mientras que la disolución es definitiva formalmente.

01/36: Amb la disolució del matrimoni es pot adquirir la possibilitat de tornar a formar

un altre matrimoni. No és el cas de la separació.

01/44: En la separació els cònjuges deixen de conviure però jurídicament continua

existint, mentre que en la dissolució del matrimoni aquesta relació jurídica deixa

d’existir.
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01/46: La separació és una fase prèvia a la dissolució del matrimoni i s’entén que és

temporal, abans que el jutge es pronunciï sobre la demanda de divorci que se li hagi

plantejat.

01/47: La dissolució comporta l’anul·lació del matrimoni. Els efectes és que es torna a

la situació anterior (el matrim. no ha existit). La separació no té aquests efectes.

01/48: La separació es produeix per la voluntat dels subjectes o persones que formen el

matrimoni, mentre que la dissolució es produeix per causa no volguda en la parella com

ara la mort d’un dels dos membres.

01/49: La separació és una situació de fet en la que les parts integrants del matrimoni

duen a terme vides independents però segueixen formalment casats. Dissolució és la

desvinculació d’aquestes dues persones.

01/50: La separació no suposa l’extinció del matrimoni i la dissolució sí.

01/51: La separación hace referencia a una situación de hecho y disolución del

matrimonio ya implica una proyección en el ámbito legal.

01/52: La separació és un estat de fet i la dissolució el resultat de l’extinció d’una

relació jurídica.

01/55: A la separació encara hi ha vincle entre els cònjuges; a la dissolució no.

01/57: La separació comporta la supensió de la convivència matrimonial. La dissolució

del matrimoni comporta l’extinció del vincle.

01/58: La separació no comporta la dissolució del matrimoni, sinó que queden vigents

una sèrie de deures.
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04/2:  La separació sol ser el primer pas cap a la dissolució però no té perquè comportar

aquesta ja que, si bé la dissolució suposa l’extinció definitiva del matrimoni i, per

consegüent, la ruptura de les relacions que d’aquest se’n deriven, la separació vindria a

ser com una suspensió dels seus efectes.

04/3: La diferència fonamental és que la dissolució del matrimoni és definitiva, és a dir,

que es posa fi al matrimoni de manera ininterrompuda i perpètua. En canvi, la separació

té un aire temporal. En qualsevol cas no es dissol el vincle matrimonial definitivament,

sinó que es trenca la convivència de la parella en el matrimoni, que, tot i ser indefinida,

permet tornar a reinstaurar la relació matrimonial, la qual no s’ha dissolt.

04/5:

Separació: Comporta una aturada de convivència estable entre 2 persones.

Dissolució: Comporta una aturada definitiva i legal de la relació entre 2 persones.

04/7: La separació implica que degut a motius personals els cònjuges decideixen posar

fi al seu matrimoni; dependent de si hi ha fills o no s’establiran unes determinades

relacions, així també cap la possibilitat que la part feble tingui dret a una pensió

compensatòria.

04/8: La separació implica el trencament d’un matrimoni vàlidament constituït; per

contra, parlar de dissolució implica una prèvia declaració de nul·litat matrimonial, de tal

manera que l’efecte resultant és com si el matrimoni mai no s’hagués celebrat.

04/13: La dissolució té com a efectes el trencament de tots els vincles existents entre els

cònjuges i la liquidació. La separació no suposa aquest trencament total.

04/14: En la separación se conserva el vínculo matrimonial, en la disolución éste

desaparece.

04/15: Mentre que en la separació el matrimoni persisteix sense tenir però els mateixos

efectes jurídics, en la dissolució s’extingeix.
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04/16: A la separació, el matrimoni encara és vigent, hi ha una separació temporal que

pot conduir a la dissolució o a la reconciliació. La dissolució implica l’extinció del

matrimoni.

04/17: En la separación se pone fin a la situación de hecho del matrimonio

(convivencia) pero es posible que pervivan los efectos jurídicos que le son propios; en

la disolución se extingue el matrimonio como figura jurídica, manteniéndose sólo los

efectos que la norma establezca.

04/18: La separació del matrimoni comporta una ruptura de la convivència entre els

cònjuges; la dissolució pressuposa l’existència d’aquesta ruptura a la que s’hi afegeix la

liquidació dels efectes del matrimoni.

04/19: La dissolució del matrimoni equival a la extinció del mateix, la separació per

contra no implica una extinció total perquè encara en romanen alguns efectes o

càrregues.

04/23: La separació no implica un trencament del vincle matrimonial mentre que la

dissolució sí.

04/24: La separació consisteix en la suspensió definitiva del matrimoni, i en canvi la

dissolució no comporta tal suspensió perquè en realitat el matrimoni no s’hauria

realitzat per no complir-se els requisits.

04/26:

Separació: Els cònjuges no trenquen la seva relació econòmica, ... totalment.

Dissolució: La relació matrimonial es trenca ja de forma absoluta en tots els seus

vessants.

04/27: En la separación se rompe el vínculo afectivo o la convivencia y en la disolución

se liquida el matrimonio y ya no existe como tal (en la separación siguen estando

casados).
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04/28: Que en la separació el marit i la muller es separen tan sols “de fet / de facto” ja

que jurídicament i religiosament encara segueixen vinculats. En canvi, la dissolució

significa que un matrimoni deixa d’existir a la realitat material i a la vida jurídica, es

dissol totalment.

04/31: La separació és una situació de fet en què el matrimoni deixa de conviure mentre

que la dissolució és una resolució judicial que provoca que el matrimoni deixi d’existir

com a tal.

04/32: Crec que la separació comporta el pas previ a la dissolució de manera que amb la

separació es produeixen ja repartiments patrimonials... però el matrimoni segueix

existint a efectes civils (els cònjuges no es poden casar amb altres persones) mentre que

la dissolució comporta ja la desaparició definitiva del matrimoni a efectes civils.

04/33: No ho sé.

04/34: La separació s’aconsegueix mitjançant una declaració judicial però crec que la

dissolució no la requereix.

04/36:

Separació: No s’extingeix el matrimoni, però sí que s’extingeix la convivència marital.

Dissolució: Sí que s’extingeix el matrimoni i es fa tant per mort com per divorci.

04/37: Separació és quan els cònjuges deixen de conviure junts i en canvi dissolució

suposa que aquell matrimoni deixa d’existir.
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SEPARACIÓ

Test 2

01/1: La separació constitueix una ruptura dels efectes personals i patrimonials del

matrimoni sense trencar el vincle matrimonial.

01/2: La separació suposa una manca de convivència i de vincle conjugal. Pot ser

judicials o de fet, no implica la dissolució del matrimoni.

01/3: Situació de fet o legal per la qual una parella (matrimoni) deixa de portar una

convivència marital.

01/4: La separació en el matrimoni no dissol el vincle jurídic matrimonial; simplement

hi ha una desafectació de les obligacions personal matrimonials.

01/6: La separació matrimonial posa fi a les obligacions o deures personals entre els

cònjuges i a certs deures patrimonials, però no es dissol el matrimoni en si mateix.

01/8: Situació de crisi matrimonial que no suposa dissolució del vincle matrimonial.

01/9: La separació és un tipus de crisi matrimonial que no comporta la desaparició o

eliminació del vincle matrimonial, que es manté constant, però sí que provoca la

suspensió tant dels efectes personals com patrimonials del matrimoni.

01/11: Resolució del jutge que no dóna lloc a l’acabament del matrimoni, sinó a les

conseqüències econòmiques d’aquest.

01/16: La separació matrimonial posa fi a les obligacions o deures personals entre els

cònjuges i a certs deures patrimonials, però no es dissol el matrimoni en si mateix.

01/19: Es dóna en existir una sentència del jutge i suspèn els efecte personals i

patrimonials del matrimoni, però el vincle matrimonial continua vigent (la parella

continua estant casada).
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01/21: Separació consistirà en la fi del negoci jurídic del matrimoni però no arribarà a

extingir-se el mateix perquè  encara es mantindran vigents determinades obligacions

entre el cònjuges.

01/22: La separació és una situació jurídica o de fet on cessa la relació entre els

cònjuges, però no dissol el matrimoni.

01/23: Suspensión parcial de los efectos del matrimonio en lo referente a las

obligaciones personales y patrimoniales.

01/24: Separació no suposa el trencament del vincle matrimonial sinó la liquidació del

règim econòmic i desaparició de les obligacions personals i matrimonials.

01/25: La separación es cuando los miembros de la pareja ya no viven juntos pero

todavía hay matrimonio.

01/27: La separació posa fi a la convivència matrimonial però no dissol el matrimoni.

01/28: La separación supone la desaparición de los efectos económicos y personales del

matrimonio. No obstante el vínculo matrimonial no desaparece.

01/30: Situació a la que pot arribar-se de forma pactada o per la concurrència d’una

causa legal establerta que necessita d’una sentència perquè produeixi els efectes

constitutius de suspensió dels efectes personals i patrimonials.

01/32: En la separació no es dissol el matrimoni.

01/33: La separació no extingeix un matrimoni.

01/34: La separació és aquell trencament de fet entre dues persones que conviuen juntes.

01/35: La separación produce una situación en la que ya no existe una convivencia

conyugal pero no una ruptura del régimen establecido por el matrimonio.
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01/36: Separación és una situació jurídica o de fet que no dissol el matrimoni però que

extingeix el règim d’aquest.

01/44: La separació suspèn els efectes [...] i personals del matrimoni sense dissoldre el

vincle matrimonial.

01/46: La separació no extingeix el vincle matrimonial, mentre que la dissolució sí.

01/47: La separació no extingeix el vincle matrimonial suspèn parcialment l’eficàcia del

matrimoni (efectes personals i patrimonials).

01/48: Separació comporta la suspensió del règim econòmic matrimonial i dels efectes

personals que comporta el matrimoni. És una situació transitòria.

01/49: Separació per la qual el matrimoni segueix vigent i existint però els cònjuges no

conviuen matrimonialment.

01/50: La separació és una situació de crisi matrimonial que pot ser judicial o de fet

però no en cap cas dissol o extingeix el matrimoni.

01/51: La separación implica el cese de la convivència efectiva pero no la abolición del

matrimonio, que sí tiene lugar en la disolución.

01/52: Separació és l’estat en què el matrimoni segueix vigent però ha deixat de tenir els

efecte (drets i obligacions) anteriors.

01/55: Una parella ja no conviu però el matrimoni continua existint.

01/57: Fi de la convivència entre els dos cònjuges, constant matrimoni.

01/58: La separació no extingeix el matrimoni sinó que només posa fi als seus efectes.

04/2: La separació comporta l’atenuament i debilitat de les obligacions generades en

virtut d’un matrimoni, però aquest segueix existint.



568

04/3: Per separació entenem aquella situació de trencament de la convivència que,

declarada pel jutge, no comporta l’extinció o dissolució del matrimoni.

04/5: Comporta el trencament del vincle afectiu o de convivència efectiva entre els

cònjuges.

04/7:  La separació pot ser de fet o judicial, en ambdós casos es relaxa el vincle

matrimonial i s’atorguen determinats efectes.

04/8: Separació implica la mera relaxació dels vincles matrimonials.

04/13: [No respon]

04/14: No convivencia de los cónyugues pero se mantiene el vínculo matrimonial,

aunque debilitado.

04/15: Separació és la relaxació del vincle matrimonial.

04/16: La separació suposa la relaxació del vincle matrimonial.

04/17: La separación es el debilitamiento por determinados casos del vínculo

matrimonial que, no obstante, pervive.

04/18: [No respon]

04/19: Separació és la relaxació del vincle matrimonial per un període de temps.

04/23: La separació és una relaxació del vincle conyugal que pot portar a no haver de

complir algun dels deures del matrimoni, com pot ser la convivència. Pot ser o sol ésser

un pas previ a la dissolució.

04/24: La separació consisteix en la suspensió temporal dels efectes que produeix un

matrimoni i que pot finalitzar amb la dissolució del matrimoni o no.
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04/26: Ruptura de la convivència matrimonial però que pressuposa que el vincle encara

persisteix.

04/27: En la separació es relaxa en vincle matrimonial.

04/28: Separació és el fet de separar-se de fet del cònjuge o parella, [...] existeix la

separació judicial que hi ha una sentència que ho confirmi.

04/31: Situació de debilitament dels efectes del matrimoni.

04/32: Relaxació del vincle matrimonial, de manera que els cònjuges ho seguiran sent, i

també segueix existint el matrimoni, però no els drets i deures inherents al mateix. Pot

ser judicial o fet.

04/33: La separació pot ser de fet o judicial i determina el cessament de la convivència.

Normalment consisteix el pas previ per a reclamar el divorci.

04/34: El concepte de separació suposa que el vincle matrimonial no desapareix sinó

que es relaxa, de manera que ja no són aplicables determinats deures com ara el de

convivència.

04/36: No s’extingeix el vincle matrimonial.

04/37: La separació suposa que els 2 cònjuges deixen de conviure.
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DISSOLUCIÓ

Test 2

01/1: La dissolució ocasiona la nul·litat del matrimoni que deixa d’existir.

01/2: La dissolució del matrimoni es produeix per nul·litat, divorci o mort d’un o dos

dels cònjuges.

01/3: La dissolució ve donada pel divorci o mort d’algun dels contraents i provoca el

trencament definitiu del vincle jurídic que els uneix.

01/4: Amb la dissolució es trenca el vincle jurídic del matrimoni, donant-se amb el

divorci, la nul·litat matrimonial o la mort.

01/6: La dissolució trenca tot vincle existent entre els cònjuges definitivament.

01/8: Magrat que és una situació de crisi matrimonial suposa el trencament del vincle

matrimonial.

01/9: La dissolució comporta la desaparició del vincle matrimonial, aixó com també

dels seus efectes personals com patrimonials.

01/11: Resolució que dissol el matrimoni. Aquest deixa d’existir.

01/16: La separació matrimonial posa fi a les obligacions o deures personals entre els

cònjuges i a certs deures patrimonials, però no es dissol el matrimoni en si mateix.

01/19: dissolució és el mateix que la separació però amb la diferència que en aquest cas

el vincle matrimonial s’extingeix.

01/21: La dissolució serà l’extinció del matrimoni per divorci, mort o per declaració de

falliment. S’extingeixen tots els seus efectes.
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01/22: La dissolució produeix la manca d’efectes des del punt de vista legal.

01/23: Supone la ruptura definitiva del vínculo jurídico que une a los cónyuges.

01/24: dissolució és el trencament del vincle matrimonial en tots els seus efectes.

01/25: La disolución es cuando el matrimonio ya no existe.

01/27: La dissolució del matrimoni fa desaparèixer els efectes jurídics del mateix.

01/28: La disolución implica además de la desparición de los efectos económicos y

personales del matrimonio la ruptura del vínculo matrimonial por lo que cabe volver a

casarse.

01/30:  Situació que s’arriba per mort, declaració de mort o bé divorci que comporta la

desvinculació matrimonial entre els cònjuges (es trenca el vincle a diferència de la

separació).

01/32: Amb la dissolució del matrimoni em puc tornar a casar perquè el matrimoni

anterior deixa d’existir.

01/33: La dissolució és l’extinció del matrimoni.

01/34: La dissolució és el trencament jurídic que uneix dues persones.

01/35: El divorci suposa una ruptura total de relacions dissolvent el règim matrimonial.

01/36: És una situació jurídica que dissol el matrimoni i el seu règim jurídic econòmic.

01/44: La dissolució extingeix el vincle matrimonial.

01/46: La dissolució extingeix el vincle matrimonial.

01/47: Amb la dissolució desapareix el matrimoni.
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01/48: La dissolució comporta l’extinció del vincle matrimonial ja sigui per divorci,

mort o declaració de mort.

01/49: Acte pel qual el matrimoni deixa d’existir.

01/50: La dissolució del matrimoni pot ser per mort, declaració de mort o divorci; en

aquests tres últims supòsits de dissolució el matrimoni deixa d’existir, es trenca el

vincle matrimonial.

01/51: En la disolución tienen lugar la abolición del matrimonio.

01/52: La dissolució és el trencament total de la relació conjugal.

01/55: Amb la dissolució (per mort, nul·litat o [...]) el matrimoni ja no existeix.

01/57: Extinció del matrimoni per divorci, nul·litat o mort.

01/58: La dissolució implica l’extinció del matrimoni, ja sigui per causa de mort o per

divorci.

04/2: La dissolució es caracteritza perquè aquest matrimoni s’extingeix, situació aquesta

que és dóna bé en cas de mort, bé en cas de divorci.

04/3: Per dissolució entenem aquella declaració judicial per la qual s’extingeix el

matrimoni.

04/5: Aquella ruptura del vincle matrimonial entre els cònjuges.

04/7: La dissolució implica trencar definitivament el vincle conjugal, els que formaven

matrimoni deixen de ser cònjuges.

04/8: La dissolució porta aparellada l’extinció dels vincles matrimonials i, en

conseqüència, els deures derivats del matrimoni.
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04/13: [No respon]

04/14: Desaparece el vínculo matrimonial, puede darse  por divorcio, nul·lidad, o

fallecimiento.

04/15: Dissolució és l’extinció del vincle matrimonial.

04/16: La dissolució és l’extinció del vincle matrimonial.

04/17: La disolución es el fin del vínculo matrimonial, tras el qual termina la comunidad

de vida entre los cónyugues.

04/18: [No respon]

04/19: La dissolució és la extinció del vincle matrimonial a partir del moment de la mort

o de la sentència de dissolució.

04/23: La dissolució és l’efectiva ruptura del vincle conyugal o matrimoni.

04/24: La dissolució és la finalització del matrimoni.

04/26: Extinció del vincle matrimonial.

04/27: La dissolució extingeix el vincle jurídic del matrimoni.

04/28: Es dóna per voluntat aliena als cònjuges, exemple per mort d’un dels cònjuges.

04/31: Situació de cessament dels efectes del matrimoni.

04/32: Comporta la desaparició del vincle matrimonial, i pot ser per nul·litat, mort o

divorci.

04/33: La dissolució del matrimoni determina la liquidació del règim econòmic del

mateix.
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04/34: La dissolució comporta definitivament la ruptura del vincle matrimonial en casos

de mort i divorci.

04/36: Que pot ser per divorci o nul·litat s’extingeix el vincle matrimonial.

04/37: La dissolució comporta que aquell matrimoni no ha d’existir; es dissol el vincle

matrimonial.
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Convivència i Parella Estable

Test 1

01/1: La convivència en la parella estable és la forma que defineix la relació del dia a

dia entre les parelles.

01/2: La convivència és una situació de comunitat de dues persones sense afectivitat. En

canvi, la parella estable és una unió de dues persones amb vincles recíprocs i sense cap

mena d’oficialitat jurídica.

01/3: Parella estable és l’estatus que adquireixen dues persones que han conviscut

durant un temps establert i que comporta una sèrie d’implicacions (deures i drets pel fet

de ser parella estable).

01/4: Per convivència podem entendre aquella relació entre dos persones de manera

diària i continuada la qual porta a reconèixer actualment certes conseqüències i efectes

jurídics. Així com la recent aprovació de la llei d’unions estables de parella tant

heterosexuals com homosexuals trobem com a requisit indispensable aquesta

convivència estable i continuada durant un mínim de 2 anys que en el cas de les parelles

heterosexuals es podria substituir pel cas d’existir un fill comú de la parella. Així per

poder arribar a ser reconegut com a parella estable en el cas de ser una unió de fet, és a

dir no haver contret matrimoni civil, és necessària aquesta convivència marital per

poder demostrar aquest vincle familiar entre dues persones.

01/6: La parella estable té com a requisit indispensable la convivència. Tant si la parella

estable és un matrimoni com si és una parella de fet, per tal de ser considerats com a tals

és necessària la convivència.

De fet penso que en la qüestió es planteja la relació entre convivència i unió estable de

parella, i en una unió estable de parella la convivència té una importància molt rellevant,

fins al punt que un determinat temps de convivència pot fer que es consideri la parella

com a unió estable, i fins al punt que si es trenca la convivència també es dóna per

acabada la unió.
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01/8: Es considera parella estable aquella formada per persones que mantenen una

convivència en el mateix espai.

01/9: Des del meu punt de vista una parella estable no necessàriament comporta una

convivència, i al contrari, no sempre una convivència comporta l’existència d’una

parella estable.

01/11: La convivència entre persones fa referència únicament al fet de viure plegats

compartint les càrregues per mantenir la llar. La parella estable comporta una relació de

convivència basada en l’afecte i la voluntat d’estabilitat en la dita convivència.

01/16: L’existència d’una parella estable suposa necessàriament l’existència de

convivència entre els dos membres, per altra banda, no tota convivència entre 2

persones implica necessàriament que aquestes ho facin en concepte de parella estable.

01/19: Se suposa que es conviu amb la parella estable; de tota manera es pot tenir

parella estable i no conviure amb ella.

01/21: Convivència és un dels requisits necessaris per tal que hi hagi una parella estable,

tot i que també seran necessaris d’altres (fidelitat,...).

01/22:  La convivència no és condición necessària per la formació d’una parella estable,

però normalment parella estable i convivència són conceptes que es relacionen

directament.

01/23: La relación entre estos dos términos es que, según la ley catalana, y en relación a

las parejas heterosexuales, dos años de convivencia suponen la existencia de este tipo de

unión. Además, la simple convivencia es siempre requisito para que pueda decirse que

hay una unión estable de parejas (tanto para homosexuales como para heterosexuales).

01/24: Una parella estable té com requisit la convivència entre la mateixa parella, és a

dir, comparteixen temps material conjuntament de forma permanent i continuada. Però

no tota la convivència pressuposa l’existència d’una parella estable, perquè es pot donar

la convivència entre éssers humans que no constitueixen parella estable (entre germans).
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01/25:

• La convivencia se da entre aquellas personas que conviven conjuntamente que pueden

o no pertenecer a una misma familia.

• La pareja estable es aquella que convive conjuntamente y que puede o no estar

casada.

01/27: La parella estable seria una relació conjugal mentre que la convivència podria

establir-se a qualsevol nivell de parentiu.

01/28: La pareja estable es aquella que convive en el domicilio conyugal conjuntamente

afrontando de esta manera el dia a dia.

01/30: La convivència pot donar-se sense la necessitat de que reuneixi les mateixes

característiques que es requereixen per a ser considerats parella estable (affectio

maritalis).

01/32: La convivència pot donar-se per a un període de temps molt curt. En canvi, la

parella estable és una convivència durant bastant temps.

01/33: Per poder titllar una parella com a estable, cal que sempre hi hagi una

convivència entre els dos individus que la formen. Per tant, doncs, la convivència

esdevé un requisit de la parella estable com a situació de fet.

01/34: Perquè hi hagi una parella estable, és raonable que hi hagi una convivència

duradora entre les dues persones.

01/35: La convivencia parte de una relación que no tienen porque tener una correlación

de afección o de relación estable. Puede ser una mera convivencia temporal. La pareja

estable vienen determinada por una convivencia duradora a partir de un mínimo de

convivencia para considerarla como tal.

01/36: L’experiència demostra que gran part dels casos de parella estable suposen una

convivencia. Però no és una condició necessària.
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01/44: La convivència és una de les formes d’adquirir jurídicament la condició de

parella estable heterosexual i el fonament material de la creació d’aquesta categoria

jurídica.

01/46: La convivència s’ha pressuposat, en principi, que es tracti d’una parella estable,

però no a l’inversa. Aquí és important el tema de les unions de fet, doncs la convivència

durant molt de temps amb una persona encara que no s’hagi celebrat el matrimoni, crea

un vincle que té importància a efectes jurídics.

01/47: La parella estable té reconegudes a Catalunya una sèrie d’efectes jurídico-

econòmics equiparables al matrimoni. La simple convivència no té aquests efectes.

01/48: Una parella estable (variants que són acceptades per la nova llei de parelles de

fet) després d’una convivència de 2 anys són equiparats a un matrimoni civil.

01/49: Una parella estable pot establir una relació de convivència però aquesta no

implica necessàriament l’existència d’una parella estable.

01/50: La convivència és un requisit o característica de la parella estable.

01/51: Pareja estable es aquella cuya convivencia no se traduce en el status jurídico de

ambos individuos (no reflejo en el Registro Civil), sinó que sólo se manifiesta en el

plano fáctico y no el jurídico.

01/52: Generalment la parella estable sense convivència acaba en convivència; si no és

parella estable pot igualment haver-hi convivència perquè pot ser una relació diferent

(amistat, familiar, ...).

01/55: Una parella estable és aquella que conviu durant un temps considerable i que es

comporta com si fos un matrimoni.

01/57: La convivència és requisit necessari per a la constitució d’una unió estable de

parella homosexual.
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01/58: La convivència no té perquè comportar cap relació familiar. En canvi, la parella

estable es tracta de la unió de dues persones (del mateix o de diferent sexe) que

conviuen de forma estable en relació marital.

04/2: En principi sembla lògic que la  convivència és un requisit per tal que es doni la

parella estable encara que no sempre ha de tenir el caràcter de necessari.

04/3: L’element fonamental de les unions estables de parella. L’estabilitat d’aquesta es

relaciona directament amb la seva continuada i estable convivència. Sense aquesta

convivència podem dir que una parella no pot entendre’s com duradora i estable.

04/5:

• La convivència comporta una relació afectiva entre 2 persones, que pot ser estable o

esporàdica

• La parella estable és aquella unió entre 2 persones amb un cert grau d’estabilitat o

permanència en el temps.

04/7: La parella estable suposa que dues persones, majors d’edat, tenen relació marital,

de caràcter estable, i que es sotmeten si es constitueix en escriptura pública a la LUEP

amb les conseqüències que d’això se’n deriven. La convivència per si sola sense aquests

requisits no és suficient per tenir els darrers efectes.

04/8: La parella estable és aquella que, sense prèvia col·laboració d’un negoci jurídic

(matrimoni) conviuen junts de manera estable, compartint una relació d’afectivitat i

ocupant un mateix domicili.

04/13: La parella estable té com un dels seus pressupòsits la convivència entre les dues

persones durant un període de temps no establert legalment.

04/14: La convivencia és una característica de una pareja estable.

04/15: La convivència és el pressupòsit de la parella estable.
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04/16: La convivència implica conviure amb aquella parella estable, i el fet de tenir

parella estable no implica una convivència amb aquesta.

04/17: La convivència es un fundamento necesario aunque insuficiente para la

existencia de una pareja estable, lo que supone para los componentes una esfera

específica de derechos y obligaciones.

04/18: La convivència és un pressupòsit perquè existeixi parella estable a la qual cosa la

llei li reconeix uns efectes jurídics.

04/19: Un dels elements essencials per a existir una unió de fet, una parella estable de

fet, és la convivència marital. És a dir, per tal que existeixi una unió o parella estable és

precís conviure un cert temps amb una persona, com també és necessari requisits

formals de vegades.

04/23: La convivència és un requisit perquè poguem constatar l’existència d’una parella

estable, doncs si una parella no conviu és difícil apreciar que es tracta d’una parella.

04/24: L’element definidor d’una parella estable és el fet que convisquin durant un

període de temps determinat. Per tant, és la convivència la que determina si ens trobem

davant d’una parella estable o no.

04/26: La convivència prolongada entre un home i una dona que mantenen un vincle

afectiu, etc. entre ells igual com si fossin un matrimoni però sense ser-ho legalment,

dóna lloc a allò que s’anomena parella estable.

04/27: En las dos hay una relación continuada entre dos personas, pero, mientras que en

la pareja estable se da un vínculo de afectividad que los une, en el caso de la

convivencia, es simplemente alojarse en la misma vivienda, sin necesidad de que haya

otro tipo de relación.

04/28: La convivència és simplement la convivència entre 2 persones que no implica la

seva estabilitat. En canvi, la parella estable és el que realment s’anomenen les parelles

de fet.
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04/31: La convivència durant un cert període de temps té la conseqüència jurídica que

una parella pugui ser considerada com a estable i que, per tant, es pugui acollir als

beneficis d’aquesta situació.

04/32: Que es considera que hi ha parella estable a efectes jurídics quan existeix

convivència?1

04/33: Una de les característiques de la parella estable és la convivència continuada

04/34: La convivència privada i durant un període de temps determinat amb relació

afectiva de per mig pot donar lloc a parelles estables.

04/36: La parella estable => És la unió de dues persones amb una convivència estable i

permanent i que conviuen maritalment.

04/37: La parella estable és aquella en què la convivència es produeix de forma

perllongada en el temps, té una continuació i estabilitat.

                                                
1 La cursiva és nostra perquè volem cridar l’atenció al fet que aquest informant respon a la qüestió amb
una altra pregunta.
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CONVIVÈNCIA

Test 2

01/1: La convivència implica residir en un mateix habitacle compartint els elements

comuns d’aquest

01/2: És la situació en què dues persones, del mateix o diferent sexe, fan vida marital,

sense haver-se casat amb tots els deures i obligacions recíproques que això comporta.

01/3: Situació de fet  per la qual una parella viu junta incloent-hi una convivència

marital, d’un forma constant i durant un temps considerable.

01/4: La convivència es dóna al viure continuadament dos persones amb punt en comú

com despeses, i on han de conviure de forma estable durant un temps considerable.

01/6: La convivència és el fet de conviure en un mateix domicili formant una comunitat

de vida entre els cònjuges, i en el seu cas, els fills i/o altres parents.

01/8: El fet de viure en un mateix domicili amb una altra persona de manera estable,

independentment del temps que duri.

01/9: Per convivència entenc una relació constant entre dues o més persones que

comporta el fet de viure conjuntament en un mateix domicili i compartir tots els

aspectes de la mateixa.

01/11: La vida en comú entre 2 persones lligades o no per un vincle de matrimoni sota

el mateix domicili i amb vida marital.

01/16: Entenem per convivència efectiva aquella situació en què una parella viuen junts

(homosexual o heterosexual). No es té en compte el temps que estan separats per raó de

treball.

01/19: Viure en comú.
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01/21: convivència és un dels elements necessaris per tal que existeixi un vincle entre

dos individus (tant pel cas de parelles homosexuals com per parelles heterosexuals).

01/22: Vida conjunta en el mateix domicili familiar.

01/23: [No respon]

01/24: Persones que conviuen conjuntament de manera estable.

01/25: La relación que hay entre miembros de una familia o no, que pueden tener

vínculos entre ellos, ya sea de consanguinidad o bien un vínculo conyugal.

01/27: Viure junts els cònjuges o membres d’una parella.

01/28: La vida en común del matrimonio o de la pareja estable.

 01/30: Situació en la que els cònjuges o parella homosexual o heterosexual duen a

terme una relació estable amb affectio maritalis. (Destacar que 2 persones poden viure

en el mateix domicili però considerar-se jurídica - que es troben en una situació de

cessament de convivència.)

01/32: Quan dues persones viuen juntes en un lloc determinat.

01/33: Convivència és la relació mantinguda entre dues persones durant un llarg període

de temps.

01/34: La unió entre dues persones que comparteixen el mateix domicili i que tenen una

relació sentimental en comú.

01/35: Es aquella situación por la que una pareja y su familia conviven bajo un mismo

techo de forma estable.
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01/36: Relació existent entre una parella homosexual o heterosexual que conviuen i per

ells mateixos volen tenir el règim de les parelles estables amb els drets i deures que això

comporta.

01/44: Situació en què diverses parelles tenen la seva residència en un mateix domicili.

01/46: La intenció de conviure amb una persona, compartint les despeses que genera la

convivència.

01/47: La vida conjunta d’una persona amb una altra, amb la intenció de compartir

despeses.

01/48: Relació que s’estableix entre dues o més persones que conviuen en un mateix

habitatge.

01/49: [No respon]

01/50: [No respon]

01/51: Residencia común, permanente y estable de diversas personas.

01/52: Quan dues o més persones viuen juntes a la mateixa casa en una relació de dia a

dia (quotidiana).

01/55: Viure amb la parella i tenir una relació d’afectio maritalis durant un temps

mínim d’un any.

01/57: La realització de vida comuna.

01/58: És el fet de viure en comú dues o més persones.

04/2: La convivència comporta la constitució per part de dues persones d’una comunitat

de vida, de la qual es genera no només una sèrie de drets sinó també de deures, com ara

el de contribuir a les càrregues familiars.
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04/3: Per convivència entenc aquell estat pel qual dues persones o més viuen sota el

mateix sostre.

04/5: convivència és aquella forma de relació entre 2 o més persones, que pot ser tant

homosexual com heterosexual i que és assimilable al matrimoni, però amb el paliatiu de

que la parella estable comporta un vincle de fet o material.

04/7: La convivència es dóna entre dos o més persones quan viuen en el mateix lloc, tot

i que determinades separacions per raó de treball, etc., no la trenquen.

04/8: Implica una forma de vida conjunta; Aquesta pot ser derivada d’una obligació,

com és el cas de la institució del matrimoni civil, del qual en dimana l’obligació de

conviure, o una convivència purament de fet. La voluntat pot implicar que els

convivents esdevinguin parella en el cas de les unions homosexuals i la convivència de

2 anys així com la voluntat en el cas de les parelles heterosexuals.

04/13: Viure en el mateix habitatge.

04/14: Vivir juntos en el mismo espacio.

04/15: Comunitat de vida entre dues o més persones –per tant estable– que

l’ordenament jurídic considera a efectes de la regulació del matrimoni.

04/16: El fet de compartir una residència amb una altra persona del mateix sexe o

diferent. El fet de conviure com si existís un matrimoni entre ambdós.

04/17: Mantenimiento de relaciones existenciales continuados en el tiempo.

04/18: És el fet de viure junts que comporta l’obligació de compartir les tasques

quotidianes.

04/19: El fet de viure amb una altra persona amb un ànim efectiu de fer-ho i amb

permanença.



586

04/23: El fet de compartir domicili o vivenda amb altres persones.

04/24: El fet de viure de manera contínua en l’habitatge habitual juntament amb més

persones.

04/26: Compartir la teva vida privada amb alguna persona de forma ordinària.

04/27: Vivir en el mismo lugar, compartir la vida.

04/28: convivència és el fet de conviure amb una altra persona de manera que

comparteixen certes coses entre d’elles un habitatge comú, etc., ...

04/31: Cohabitació en el mateix domicili amb el manteniment de relacions afectives i de

col·laboració per la vida comuna.

04/32: Compartir un mateix habitatge de manera estable.

04/33: La convivència estable és un dels deures dels que han contret matrimoni, al igual

que la fidelitat.

04/34: [No respon]

04/36: És una relació entre parelles estable i mantenen una vida conjunta.

04/37: Viure amb una altra persona de forma estable i perllongada en el temps.
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PARELLA ESTABLE

Test 2

01/1: La parella estable comporta la convivència entre dues persones de forma estable

compartint un règim econòmic comú.

01/2: És la situació en què dues persones, del mateix o diferent sexe, fan vida marital,

sense haver-se casat, amb tots els deures i obligacions recíprocs que això comporta. Si

és inferior a 2 anys no té rellevància jurídica.

01/3: Parella d’homosexuals o heterosexuals que conviuen i per tant s’acullen a la

regularització que fa aquesta llei de la seva conveniència: pel cas dels homosexuals si

així ho declaren i pel cas dels heterosexuals si així ho declaren o transcorreguts 2 anys

de la seva conveniència.

01/4: El concepte que es dóna en la LUEP seria aplicable tant en parelles homosexuals i

heterosexuals, i es consideraria a la persona amb la que es conviu habitualment, es tenen

béns en comú si és el cas com una vivenda, s’aporten les despeses familiars de forma

comuna...

01/6: La parella estable és aquella formada per dues persones de diferent sexe o del

mateix sexe (parelles heterosexuals i homosexuals, respectivament), que conviuen

maritalment sense estar units matrimonialment, són parella estable de fet.

01/8: La convivència de dues persones en el mateix domicili per temps superior a [...]

any fa que aquestes persones consolidin una parella estable automàticament.

01/9: Per parella estable s’entén una relació existent entre dues persones fonamentada

en la constància, i en l’assumpció de determinats deures i obligacions com per exemple,

el de la convivència conjunta.

01/11: La unió entre dos persones (sense vincle matrimonial) duradora (un mínim de

dos anys si no hi ha fills) i vivint en el mateix domicili amb vida marital.
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01/16: Segons la LUEP entenem per parella estable aquella que porta convivint més de

dos anys o bé aquella parella que té un fill comú.

01/19: Unió entre 2 persones (de diferent sexe; o del mateix) que conviuen i que no

incorren en cap dels impediments matrimonials de l’art. 46-47 CC.

01/21: Per parella estable s’entén aquella parella homosexual o heterosexual que

conviuen durant un període determinat junts i opten per no dur a terme el negoci jurídic

del matrimoni (bé perquè no volen o bé perquè no poden (parelles homosexuals).

01/22: Aquelles parelles que no tenen un vincle matrimonial, però conviuen i tenen una

regulació de drets i deures legal.

01/23: Es aquella formada por persones del mismo sexo, de un mismo sexo, y que

consiste en un núcleo convivencial.

01/24: Dos membres, majors d’edat i capaços, que conviuen maritalment sense haver

contret la celebració del matrimoni.

01/25: Aquella pareja que convive junta pero no está casada.

01/27: La parella que conviu com si fos un matrimoni, si és heterosexual un mínim de 2

anys, i si és homosexual independentment del temps que convisquin. Així, se’ls hi

aplicarà la LUEP.

01/28: La pareja estable es la unión de 1 hombre y 1 mujer o dos personas del mismo

sexo, mayores d’edad y no sujetos a 1 impedimento, que deciden no someterse al

régimen legal del matrimonio.

01/30: Dues persones de diferent sexe majors d’edat o emancipats, no parents en línia

vertical i colateral fins al 3r grau de conviuen en una relació estable d’afecte marital, o

bé 2 persones del mateix sexe amb les mateixes característiques que anterior (excepció:

parents colaterals fins a 2n grau).
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01/32: És aquella parella que tot i no complir els requisits del matrimoni de fet actuen

com si ho fossin i estan inscrites en un registre.

01/33: Una parella estable és aquella que gaudirà dels drets que atorga la LUEP si

conviu durant un període de 2 anys ininterromputs.

01/34: Aquelles parelles que conviuen durant 2 anys o més o que declaren la seva unió

en document públic.

01/35: Es una situación reconocida legalmente por la que una pareja heterosexual u

homosexual conviven de forma estable y duradora por un periodo de al menos 2 años de

forma ininterrompuda.

01/36: Relació existent entre una parella homosexual o heterosexual que conviuen i per

ells mateixos volent tenir el règim de les parelles estables amb els drets i deures que

això comporta.

01/44: Dos persones del mateix sexe o diferents sexe que conviuen.

01/46: Aquella parella que no estan casats, però se’ls hi aplica el règim d’aquesta llei

per tal d’equiparar la seva situació, des del punt de vista jurídic a la d’un matrimoni.

01/47: Una parella amb voluntat ferma de convivència, a la que l’únic que els separa del

matrimoni és la celebració de l’acte formal.

01/48: Relació que dos persones estableixen ja sigui constituint una parella homosexual

o heterosexual (analogia del concepte matrimoni per aquells casos en què el matrimoni

no és possible o bé no es vol celebrar).

01/49: Aquelles persones que, sense voler o poder dur a terme l’acte civil o religiós del

matrimoni, volen ésser considerades a efectes econòmico-socials com un matrimoni.

01/50: parella estable és aquella ja sigui heterosexual o homosexual que conviuen junts i

que tenen uns drets i obligacions recíprocs.
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01/51: Unión de 2 personas sin vínculo matrimonial pero con una situación análoga al

matrimonio.

01/52: Aquella parella homosexual o heterosexual que no havent contret matrimoni fan

vida marital, passat un determinat període de temps o quan així s’hagi volgut establir

(respectivament).

01/55: És aquella parella que conviu durant un temps mínim d’un any lligada per una

relació sentimental.

01/57: Parella que realitza vida comuna, o que té un fill comú.

01/58: És aquella parella que té com a intenció la convivència marital durant un període

prolongat de temps.

04/2: Una parella estable es constitueix per un home i una dona (parlem llavors de

parella estable heterosexual) o per dos homes o dues dones (en el cas que sigui

homosexual), que viuen maritalment i entre els quals es genera una sèrie d’obligacions i

de drets establerts per la llei. Cal tenir en compte que una parella homosexual només es

constituirà si expressament ho manifesten els interessats, mentre que una d’heterosexual

pot constituir-se per llei  pel mer pas del temps.

04/3: Per parella estable entenc que és aquella que té un ànim de permanència i que

presenta una continuïtat en la seva convivència.

04/5: Per parella estable s’entén aquella relació de convivència amb 2 persones, que pot

ser tant homosexual com heterosexual i que és assimilable al matrimoni, però amb el

paliatiu de que la parella estable comporta un vincle de fet o material.

04/7: És la formada per [...] dues persones del mateix sexe o de sexe diferent, major

d’edat, constituïda per escriptura pública per les homosexuals, i també per les

heterosexuals encara que no és necessari si conviuen 2 anys o tenen fills comuns. Viuen

maritalment.
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04/8: Està configurada per dues persones del mateix sexe, o de sexe separat, que

conviuen sense que la seva unió sigui dimanant de cap vincle jurídic.

04/13: Parelles de fet que porta 2 anys convivint.

04/14: Convivencia de 2 personas de igual o diferente sexo, que dura como mínimo 2

años.

04/15: Unió estable i duradora d’home i dona o entre persones del mateix sexe quan es

compleixen els requisist que la llei exigeix per a tal consideració (capacitat, no

concurrència d’impediments, consentiment).

04/16: La convivència entre dues persones del mateix sexe o diferent, i que no sigui

conseqüència del vincle matrimonial.

04/17: Comunidad de vida entre dos personas de igual o distinto sexo, sin necesidad de

un vínculo matrimonial.

04/18: Parella homosexual o heterosexual que conviu sense estar casada.

04/19: Aquella parella homosexual o heterosexual que conviuen de manera estable.

04/23: Aquella parella amb la qual es duu un temps de convivència determinat, el que

fixa la llei.

04/24: És la unió de dues persones, de diferent o igual sexe, que conviuen junts, estan

unides per un vincle afectiu.

04/26: Unió d’un home i una dona i dues dones (si parella estable homosexual) i que,

sense estar casats, l’ordenament els otorga de vegades un determinat tracte, similar al

dels cònjuges o en tot cas un tractament especial.

04/27: Dos personas que se unen sin casarse pero que igualment la ley les aplica [...] del

régimen [...].
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04/28: Parella estable és aquella que és assimilable a la formalització d’un matrimoni, ja

que la parella estable implica convivència i deures mutus entre les parts al igual que el

matrimoni.

04/31: Parella homosexual o heterosexual que manté una convivència anàloga a la

matrimonial i porta un temps determinat de convivència, té fills en comú o fa un acte

formal de constitució al Registre Civil.

04/32: Són dues persones, homosexual o heterosexual, que conviuen de forma estable i

que s’han constituït com a unió estable de parelles per algunes de les formes previstes a

la LUEP: convivència durant 2 anys, atorgament d’escriptura pública o per tenir fills

comuns. En tot cas, han de ser majors d’edat i no incórrer, si són heterosexuals, en cap

dels impediments per contraure matrimoni previstos al CC, i si són homosexuals, en cap

dels previstos a la LUEP (igual que al CC pràcticament, excepte pel que fa referència al

parentiu colateral).

04/33: Una parella estable és aquella que conviu efectivament en condicions similars a

les del matrimoni tot i no haver-lo contret.

04/34: Unió de 2 persones majors d’edat amb relació de convivència que provoca una

sèrie d’efectes jurídics reconeguts a la Llei 10/98. Aquestes parelles poden ser tant

heterosexuals com homosexuals.

04/36: És aquella on conviuen de forma estable dues persones de forma marital.

04/37: 2 persones que conviuen de forma ininterrompuda.
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ANNEX 1.2.

DEFINICIONS DELS ESPECIALISTES
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TEST 1

FILIACIÓ ADOPTIVA
És una classe de filiació que es constitueix per decisió judicial i que té el mateix
contingut que la filiació per naturalesa.

ALIMENTS
Els aliments són allò indispensable per al manteniment, habitatge, vestit, assistència
mèdica i formació pels menors.

DESPESES
Les despeses són tots els gastos necessaris pel manteniment de la família tenint en
compte el nivell de vida de la mateixa.

CAPÍTOLS MATRIMONIALS
Els capítols matrimonials serveixen tant per aguantar l'economia del matrimoni com per
organitzar l'extinció del matrimoni, concretament dels aspectes patrimonials o
econòmics.

FAMÍLIA
Conjunt de persones relacionades per vincles de parentiu o de matrimoni.

SEPARACIÓ
No es trenca el vincle matrimonial; els cònjuges separats són cònjuges.

DISSOLUCIÓ
En els supòsits de la dissolució despareix el vincle.

CONVIVÈNCIA
El fet de viure dues o més persones juntes. Això vol dir que la convivència és habitual,
no cal que sigui cada dia. I també vol dir sota el mateix sostre, però també pot ser que
de vegades no sigui possible. Discordància entre la realitat i el que s'afirma: al dret
l'interessa ubicar la gent i tenir un lloc on poder-los  emplaçar judicialment, fiscalment...
Això vol dir que la convivència és una noció legal que de vegades tindrà un component
més o menys estricte de concordança amb la realitat.

PARELLA ESTABLE
Convivència de tipus marital-afectiva entre dues persones, de diferent o mateix sexe. La
parella de fet pot ser reconeguda com a UEP o no en els termes de la LUEP. La mera
convivència marital és rellevant als efectes de privar beneficis successoris, cas art. 331 o
384 CS.
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TEST 2

FILIACIÓ ADOPTIVA
Relació jurídica constituïda per decisió judicial que produeix els mateixos efectes que la
filiació per naturalesa.

ALIMENTS
Allò que és necessari per viure, es fixen en funció de les possibilitats de qui ha de pagar
i les necessitats de qui els ha de rebre.

DESPESES
Conjunt de gastos que es generen en el si del matrimoni, o convivència atenent al
manteniment de la família d'acord amb el nivell de vida d'aquesta i els usos socials.

CAPÍTOLS MATRIMONIALS
És un contracte per raó de matrimoni. El poden otorgar els cònjuges per regular aspectes
del seu matrimoni: aspectes econòmics i successoris. Aquest contracte s'ha de fer en
escriptura pública.

FAMÍLIA
Grup de persones unides per una relació  de matrimoni, convivència o parentiu.

SEPARACIÓ
La separació no extingeix el vincle matrimonial, implica la "relaxació" del vincle: els
cònjuges no mantenen la comunitats de vida que suposa el matrimoni.

DISSOLUCIÓ
La dissolució del matrimoni suposa l'extinció del vincle matrimonial.

CONVIVÈNCIA
Es pot distingir l'aspecte material, que comporta viure en la mateixa vivenda, de
l'aspecte "espiritual", que comporta la relació d'afectivitat anàloga a la conjugal.

PARELLA ESTABLE
Situació de convivència entre dues persones, del mateix sexe o de diferent sexe. En el
primer cas, si manifesten la seva voluntat de constituir-la i, en el segon, si conviuen
durant 2 anys o tenen fills  comuns.
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ANNEX 2

BUIDATGE D’UNITATS NOMINALS DE LES

RESPOSTES DELS ALUMNES
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Unitats seleccionades a partir del buidatge
de les respostes dels alumnes

ABOLICIÓ DEL MATRIMONI
ACOLLIDOR
ACOLLIMENT
ACORD DE VOLUNTATS
ACORDS
ACTA JURÍDICA
ACTE
ACTE ADMINISTRATIU
ACTE CIVIL
ACTE FORMAL
ACTE RELIGIÓS
ADOPCIÓ
ADOPTANT
ADOPTAT
ADQUISICIÓ
ADQUISICIÓ DE BÉNS
AFECTIVITAT AFECTIVA
AFFECTIO MARITALIS
AFINITAT
AGRUPACIÓ D'INDIVIDUS
AGRUPACIÓ DE PERSONES
ALIMENTACIÓ
ALIMENTISTA
ALIMENTS
ÀMBIT LEGAL
ÀNIM DE PERMANÈNCIA
ANUL·LACIÓ
APORTACIÓ PATRIMONIAL
APROVACIÓ
ASCENDENT
ASPECTE DISPOSITIU
ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA
ASSISTÈNCIA MÈDICA
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
ASSOCIACIÓ DE PERSONES
ASSUMPTE ECONÒMIC
ATURADA
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT
BASE NUTRICIONAL
BENEFICI VIDUAL
BENEFICIS
BÉNS
BÉNS PATRIMONIALS
CÀRREGUES
CAS
CATEGORIA JURÍDICA
CAUSA DE CONSANGUINEÏTAT
CAUSA LEGAL
CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA
CERCLE JURÍDIC
CLAN
CODI CIVIL
COHABITACIÓ
COL·LATERAL
COMPONENTS
COMPRA
COMPROMÍS
COMUNITAT DE PERSONES
COMUNITAT DE VIDA
CONCEPTES DINERARIS
CONDICIONS
CONDICIÓ SOCIAL
CONDICIONS DE VIDA
CONFLICTE
CÒNJUGE/S
CONJUNT DE PERSONES
CONSANGUINEÏTAT
CONSENTIMENT
CONSUM

CONSUM
CONTRACTE
CONTRACTE D'ADOPCIÓ
CONTRAENT
CONTROVÈRSIA
CONVENI
CONVIURE
CONVIVÈNCIA
CONVIVÈNCIA MARITAL
CONVIVÈNCIA TEMPORAL
COST
COSTUMS
CRISI MATRIMONIAL
DECLARACIÓ DE FALLIMENT
DECLARACIÓ DE MORT
DECLARACIÓ JUDICIAL
DEFINICIÓ
DEIXAR DE CONVIURE
DEMANDA
DESAFECTACIÓ
DESAPARICIÓ
DESCENDÈNCIA
DESCENDENT
DESEMBORSAMENT
DESENVOLUPAMENT
DESENVOLUPAMENT QUOTIDIÀ
DESINCREMENT PATRIMONIAL
DESPESES
DESPESES FUNERÀRIES
DESPESES SANITÀRIO-FUNERÀRIES
DESVINCULACIÓ
DEURES
DINERS
DISPOSICIÓ
DISPOSICINS PATRIMONIALS
DISSOLUCIÓ
DIVORCI
DOCUMENTS
DOCUMENT PÚBLIC
DOMICILI
DOMICILI CONJUGAL
DOMICILI FAMILIAR
DONA
DONACIÓ
DRET
DRET DE MANUTENCIÓ
DRET VIDUAL
DRETS
ECONOMIA FAMILIAR
EDUCACIÓ
EFECTE CIVIL
EFECTE CONSTITUTIU
EFECTE ECONÒMIC
EFECTE JURÍDIC
EFECTE LEGAL
EFECTE PATRIMONIAL
EFECTE PERSONAL
EFICÀCIA DEL MATRIMONI
ELEMENT JURÍDIC
ELEMENT SENTIMENTAL
EMANCIPAT
ESCRIPTURA PÚBLICA
ESPAI
ESPOSOS
ÉSSER HUMÀ
ESTABILITAT
ESTAT DE FET
ESTAT SOCIAL
ESTATUS
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ESTATUS JURÍDIC
ESTIPULACIONS
EXTINCIÓ DEL MATRIMONI
FAMÍLIA
FAMÍLIA BIOLÒGICA
FAMÍLIA NUCLEAR
FAMILIAR
FICCIÓ JURÍDICA
FIDELITAT
FIGURA
FIGURA JURÍDICA
FILIACIÓ
FILIACIÓ BIOLÒGICA
FILIACIÓ JURÍDICA
FILIACIÓ NATURAL
FILIACIÓ SANGUÍNIA
FILL ACOLLIT
FILL ADOPTIU
FILL COMÚ
FILL NATURAL
FILL PER ACOLLIMENT
FILL PER ADOPCIÓ
FILL PROPI
FILLS
FILL ACOLLIT
FILLS ADOPTIU
FONAMENT MATERIAL
FONAMENT NECESSARI
FORMA ESPECIAL DE FILIACIÓ
FORMACIÓ
GAS
GASTOS
GAUDI DE SERVEIS
GENÈTICA
GERMÀ
GRAU DE PARENTESC
GRUP DE PERSONES
GRUP FAMILIAR
GRUP HUMÀ
GRUP SOCIAL
HABITACLE
HABITATGE
HERETAMENT
HOME
HOSTATJAR-SE
IMPEDIMENT
IMPLICACIÓ
INCAPACITAT
INDIVIDU
INSTITUCIÓ
INSTITUCIÓ CONTRACTUAL D'HEREU
INSTITUCIÓ JURÍDICA
INSTITUCIÓ SOCIAL
INSTRUMENT
INTEGRANT
INTERACCIÓ ECONÒMICA
INTERESSATS
INTERRELACIÓ
INTERVINENT
JUTGE
LEGISLACIÓ VIGENT
LÍNIA COLATERAL
LÍNIA VERTICAL
LIQUIDACIÓ
LLAÇ AFECTIU
LLAÇ DE CONANGUINEÏTAT
LLAÇ DE PARENTIU
LLAÇ DE SANG
LLAR
LLAR FAMILIAR
LLEI
LLEI 10/98
LLEI CATALANA
LLIGAM CONSANGUINI
LLIGAM JURÍDIC
LLIGAM SENTIMENTAL

LLIURE VOLUNTAT
LLOC
LLOC DE RESIDÈNCIA
LLUM
LUEP (LLEI D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA)
MAJORD D'EDAT
MAJORS
MANTENIMENT
MANUTENCIÓ
MARE
MARGE D'ACTUACIÓ
MARIT
MATRIMONI
MATRIMONI CIVIL
MECANISME
MEDI
MEMBRE
MENJAR
MENOR D'EDAT
MILLORA
MORT
MULLER
NEBOT
NECESSARI
NECESSITAT
NEGOCI JURÍDIC
NEN/A
NIVELL DE VIDA
NIVELL SOCIAL
NORMA
NORMA ECONÒMICA
NORMA DISPOSITIVA
NOTARI
NUCLI
NUCLI BÀSIC SOCIAL
NUCLI CONVIVENCIAL
NUCLI DE PERSONES
NUCLI DOMÈSTIC
NUCLI ESTABLE
NUCLI FAMILIAR
NUCLI HUMÀ
NUCLI SOCIAL
NUCLI SOCIAL BÀSIC
NUL·LITAT
OBJECTE FAMILIAR
OBLIGACIÓ
OBLIGACIÓ JURÍDICA
OBLIGACIÓ LEGAL
OBLIGACIONS
OBLIGAT
OFICIALITAT JURÍDICA
ORDENAMENT
ORDENAMENT JURÍDIC
ORDRE DE PRELACIÓ
ORDRE PÚBLIC
ORFE/NA
PACTE
PAGAMENT
PALIATIU
PARE
PARE DE FAMÍLIA
PARELLA
PARELLA DE FET
PARELLA ESTABLE
PARELLA HETEROSEXUAL
PARELLA HOMOSEXUAL
PARENT
PARENT ASCENDENT
PARENT COL·LATERAL
PARENT DESCENDENT
PARENTIU
PARENTIU COL·LATERAL
PARES
PARES (entre cometes)
PARES ADOPTIUS
PARES BIOLÒGICS
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PARES NATURALS
PART
PATERNITAT
PÀTRIA POTESTAT
PATRIMONI
PENSIÓ COMPENSATÒRIA
PERMANÈNCIA
PERSONES
PLA FÀCTIC
PLA JURÍDIC
POSICIÓ JURÍDICA
POSSIBILITAT
PRESTACIÓ
PROCEDIMENT
PROCEDIMENT JURÍDIC
PROCEDIMENT LEGAL
PRODUCTE
PROGENITOR
PROJECTE DE VIDA
PROXIMITAT DE PARENTIU
QUANTIA
QUANTITAT MONETÀRIA
QUANTITATS DE DINERS
QUANTITATS ECONÒMIQUES
QÜESTIÓ SUCCESSÒRIA
QÜESTIONS
REALITAT MATERIAL
REBUT DE L'AIGUA
RECONCILIACIÓ
RECURSOS
RÈGIM
RÈGIM DE SOLIDARITAT
RÈGIM DE SUBSIDIARIETAT
RÈGIM ECONÒMIC
RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL
RÈGIM ECONÒMIC SUPLETORI
RÈGIM ECONÒMICO-PATRIMONIAL
RÈGIM JURÍDIC ECONÒMIC
RÈGIM JURÍDIC ESPECÍFIC
RÈGIM LEGAL
RÈGIM MATRIMONIAL
RÈGIM PATRIMONIAL
RÈGIM PRIMARI
REGISTRE
REGISTRE CIVIL
REGULACIÓ
REGULACIÓ ECONÒMICA
REGULACIÓ JURÍDICO-LEGAL
RELACIÓ
RELACIÓ  DIA A DIA
RELACIÓ AFECTIVA
RELACIÓ BIOLÒGICA PARE-FILL
RELACIÓ CARNAL
RELACIÓ CONJUGAL
RELACIÓ D'AFINITAT
RELACIÓ D'AMISTAT
RELACIÓ DE CONSANGUINEÏTAT
RELACIÓ DE CONVIVÈNCIA
RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA
RELACIÓ DE DEURE
RELACIÓ DE FILIACIÓ
RELACIÓ DE NECESSITAT
RELACIÓ DE PARENTIU
RELACIÓ DE PATERNITAT
RELACIÓ DE PODER
RELACIÓ ECONÒMICA
RELACIÓ ESTABLE
RELACIÓ EXISTENCIAL
RELACIÓ FAMILIAR
RELACIÓ FILIAL
RELACIÓ JURÍDICA
RELACIÓ JURÍDICO-ECONÒMICA
RELACIÓ MARE-FILL
RELACIÓ MARITAL
RELACIÓ MATRIMONIAL
RELACIÓ PARE-FILL

RELACIÓ PARENTIVA
RELACIÓ PATERNO-FILIAL
RELACIÓ PATRIMONIAL
RELACIÓ PERSONAL
RELACIÓ SENTIMENTAL
RELACIÓ VERTICAL
RELACIONS GENÈTICO-FILIALS
RELAXACIÓ
RELLEVÀNCIA JURÍDICA
REPARTIMENT PATRIMONIAL
REQUISIT
RESOLUCIÓ JUDICIAL
RESPONSABILITATS
ROBA
SEGURETAT JURÍDICA
SENTÈNCIA
SEPARACIÓ
SEPARACIÓ DE FET
SEPARACIÓ JUDICIAL
SÈRIE DE PERSONES
SERVEI FUNERARI
SEXE
SITUACIÓ
SITUACIÓ DE COMUNITAT
SITUACIÓ DE CRISI
SITUACIÓ DE FET
SITUACIÓ DE NECESSITAT
SITUACIÓ DE TRENCAMENT
SITUACIÓ JURÍDICA
SOLIDARITAT FAMILIAR
SORTIDA DE DINER
SOSTENIMENT
SUBJECTE
SUBJECTE ACTIU
SUBJECTE PASSIU
SUBSISTÈNCIA FÍSICA
SUPERVIVÈNCIA
SUPÒSIT
SUSPENSIÓ
TASCA QUOTIDIANA
TERCER
TERME JURÍDIC
TIPUS DE FILIACIÓ
TOTHOM
TRÀMIT
TRÀMIT ADMINISTRATIU
TRÀMIT JURÍDIC
TRASLACIÓ MONETÀRIA
TRENCAMENT
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)
TUTELA
TUTOR
UNIÓ
UNIÓ AFECTIVA
UNIÓ DE FET
UNIÓ DE PERSONES
UNIÓ ESTABLE
UNIÓ FAMILIAR
UNITAT
UNITAT AFECTIVA
UNITAT CEL·LULAR
UNITAT DE PERSONES
UNITAT DE VIDA
UNITAT ECONÒMICA
UNITAT FAMILIAR
USOS
UTENSILIS
VESTIT
VESTIMENTA
VESSANT
VIA DE FET
VIDA CONJUGAL
VIDA JURÍDICA
VIDA MARITAL
VIDA ORDINÀRIA
VINCLE
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VINCLE AFECTIU
VINCLE ANÀLEG
VINCLE BIOLÒGIC
VINCLE CONJUGAL
VINCLE CONSANGUINI
VINCLE D'ADOPCIÓ
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VINCLE D’AFINITAT
VINCLE D'AFECTIVITAT
VINCLE DE CONFIANÇA
VINCLE DE FET
VINCLE DE PARENTESC
VINCLE DE PARENTIU
VINCLE DE PARENTIU NATURAL
VINCLE DE PARENTIU CIVIL
VINCLE DE SANG
VINCLE DE SANGUINITAT
VINCLE FAMILIAR
VINCLE FILIAL
VINCLE ÍNTIM
VINCLE JURÍDIC
VINCLE MARITAL
VINCLE MATRIMONIAL
VINCLE MATERIAL
VINCLE PERSONAL
VINCLE RECÍPROC
VINCULACIÓ BIOLÒGICA
VIURE EN COMÚ
VOLUNTAT
VOLUNTAT BILATERAL
VOLUNTAT D'ESTABILITAT
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Distribució del buidatge segons
les observacions de l'especialista

TERMES JURÍDICS TERMES MASSA GENÈRICS TERMES INADEQUATS

ACTE ACORDS ABOLICIÓ DEL MATRIMONI

COHABITACIÓ ADQUISICIÓ LLAÇ DE PARENTIU

CONVIVÈNCIA AGRUPACIÓ DE PERSONES NUCLI SOCIAL

DRET VIDUAL AGRUPACIÓ D'INDIVIDUS PLA FÀCTIC

DECLARACIÓ JUDICIAL ALIMENTACIÓ PLA JURÍDIC

ECONOMIA FAMILIAR APROVACIÓ PROCEDIMENT LEGAL

CONSENTIMENT ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA NORMA DISPOSITIVA

DESCENDENT ASSISTÈNCIA MÈDICA OBLIGACIÓ JURÍDICA

EMANCIPAT ASSISTÈNCIA SANITÀRIA BASE NUTRICIONAL

DRET ASSUMPTE ECONÒMIC LLIGAM CONSANGUINI

ACOLLIDOR ATURADA CAUSA DE CONSAGUINEÏTAT

ACORD DE VOLUNTATS BENEFICIS CERCLE  JURÍDIC

ÀMBIT LEGAL BENEFICIS EFECTE JURÍDIC

ACTE ADMINISTRATIU CAS COMUNITAT DE PERSONES

ACTE FORMAL CLAN CONCEPTES DINERARIS

ADOPCIÓ COMPONENTS CONSUM

ADOPTANT CONFLICTE CONVIVÈNCIA TEMPORA.L

ADOPTAT CONTROVÈRSIA DECLARACIÓ DE FALLIMENT

ADQUISICIÓ DE BÉNS DEFINICIÓ DESAPARICIÓ

DONACIÓ DEIXAR DE CONVIURE PROCEDIMENT LEGAL

COST DESENVOLUPAMENT NUCLI SOCIAL BÀSIC

AFFECTIO MARITALIS DESVINCULACIÓ DESENVOLUPAMENT

QUOTIDIÀ

FAMÍLIA DINERS DESINCREMENT PATRIMONIAL

AFINITAT DONA EFECTE CIVIL

ALIMENTISTA ESPAI EFECTE CONSTITUTIU

ALIMENTS ÉSSER HUMÀ EFECTE ECONÒMIC

CONSANGUINEÏTAT ESTATUS OBJECTE FAMILIAR

DESAFECTACIÓ FIGURA RELACIÓ EXISTENCIAL

COMPRA FONAMENT NECESSARI REGULACIÓ JURIDICO-LEGAL

ANUL·LACIÓ FORMACIÓ ELEMENT SENTIMENTAL

DRET DE MANUNTENCIÓ GAS ESTAT DE FET

ASCENDENT GRUP HUMÀ FAMILIAR

ASSOCIACIÓ DE PERSONES GRUP SOCIAL FIGURA JURÍDICA

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT IMPLICACIÓ FILIACIÓ SANGUÍNIA

CODI CIVIL INSTITUCIÓ SOCIAL LLAÇ DE CONSANGUINEÏTAT

BENEFICI VIDUAL INTEGRANT FILL ACOLLIT

BÉNS INTERESSAT FONAMENT MATERIAL
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BÉNS PATRIMONIALS INTERRELACIÓ GAUDI DE SERVEIS

ESCRIPTURA PÚBLICA LLOC HABITACLE

CÀRREGUES LLUM INTERACCIÓ ECONÒMICA

CATEGORIA JURÍDICA MECANISME INTERVINENT

CAUSA LEGAL MENJAR LÍNIA VERTICAL

CESSAMENT DE LA

CONVIVÈNCIA

NECESSARI LLAÇ AFECTIU

EXTINCIÓ DEL MATRIMONI POSSIBILITAT RELACIÓ DE DEURE

DOCUMENT PROCEDIMENT ÀNIM DE PERMANÈNCIA

DESPESES FUNERÀRIES PROJECTE DE VIDA RÈGIM DE SUBSIDIARIETAT

EFECTE LEGAL QUANTIA LLAR FAMILIAR

DESCENDÈNCIA QUANTITAT DE DINERS RÈGIM PATRIMONIAL

CONDICIONS QÜESTIÓ SUCCESSÒRIA ACTA JURÍDICA

COL·LATERAL QÜESTIONS LLAÇ DE SANG

COMUNITAT DE VIDA REALITAT MATERIAL LLIGAM JURÍDIC

CONDICIONS DE VIDA REBUT DE L'AIGUA LLIGAM SENTIMENTAL

DECLARACIÓ DE MORT REGULACIÓ ECONÒMICA ACTE CIVIL

CONTRAENT RELACIÓ CARNAL NUCLI ESTABLE

CONDICIÓ SOCIAL RELACIÓ D'AMISTAT MARGE D’ACTUACIÓ

CÒNJUGE RELACIÓ D'AMISTAT NEN/A

CONJUNT DE PERSONES RELACIO DIA A DIA NIVELL SOCIAL

DEMANDA ROBA NORMA ECONÒMICA

CONVIURE SERVEI FUNERARI ASPECTE DISPOSITIU

CONTRACTE SITUACIÓ NUCLI BÀSIC SOCIAL

CONTRACTE D'ADOPCIÓ SUPÒSIT NUCLI DOMÈSTIC

CRISI MATRIMONIAL TASCA QUOTIDIANA RÈGIM JURÍDIC ESPECÍFIC

DISPOSICIÓ TERME JURÍDIC RÈGIM ECONOMICO-PATRIMONIAL

DIVORCI TOTHOM RELACIO PARENTIVA

DESEMBORSAMENT UNIÓ QUANTITAT MONETÀRIA

ACOLLIMENT UNITAT MEDI

DISPOSICIONS PATRIMONIALS UTENSILIS RELACIÓ VERTICAL

DISSOLUCIÓ VESSANT RÈGIM JURÍDIC ECONÒMIC

DESPESES VESTIMENTA QUANTITATS ECONÒMIQUES

CONVENI VESTIT NUCLI HUMÀ

COSTUM VIA DE FET PALIATIU

DESPESES SANITÀRIO-

FUNERÀRIES

VIURE EN COMÚ ACTE RELIGIÓS

DEURE VOLUNTAT AFECTIVITAT AFECTIVA

COMPROMÍS REPARTIMENT PATRIMONIAL

DRETS SÈRIE DE PERSONES

APORTACIÓ  PATRIMONIAL SORTIDA DE DINERS

DOMICILI FAMILIAR SUBSISTÈNCIA FÍSICA

EDUCACIÓ TRASLACIÓ MONETÀRIA
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DOCUMENT PÚBLIC UNITAT CEL·LULAR

DOMICILI VIA JURÍDICA

DOMICILI CONJUGAL VIA ORDINÀRIA

EFECTE PATRIMONIAL VIDA CONJUGAL

EFECTE PERSONAL (O EFICÀCIA VIDA MARITAL

EFICÀCIA DEL MATRIMONI VINCLE DE CONFIANÇA

ELEMENT JURÍDIC VINCLE DE FET

ESPOSOS VINCLE DE SANGUINITAT

ESTABILITAT VINCLE ÍNTIM

ESTAT SOCIAL VINCLE MARITAL

ESTATUS JURÍDIC VINCLE MATERIAL

ESTIPULACIÓNS VINCULACIÓ BIOLÒGICA

FAMÍLIA BIOLÒGICA

FAMÍLIA NUCLEAR

FICCIÓ JURÍDICA

FIDELITAT

FILIACIÓ

FILIACIÓ BIOLÒGICA

FILIACIÓ JURÍDICA

FILIACIÓ NATURAL

FILL

FILL  ADOPTIU

FILL ACOLLIT

FILL ADOPTIU

FILL COMÚ

FILL NATURAL

FILL PER ACOLLIMENT

FILL PER ADOPCIÓ

FILL PROPI

FILLS

FORMA ESPECIAL DE FILIACIÓ

GASTOS

GENÈTICA

GERMÀ

GRAU DE PARENTIU

GRUP DE PERSONES

GRUP FAMILIAR

HABITATGE

HERETAMENT

HOME

HOSTATJAR-SE

IMPEDIMENT

INCAPACITAT
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INDIVIDU

INST.CONTRAC. D’HEREU

INSTITUCIÓ

INSTITUCIÓ JURÍDICA

INSTRUMENT

JUTGE

LEGISLACIÓ VIGENT

LÍNIA COL·LATERAL

LIQUIDACIÓ

LLAR

LLEI

LLEI 10/98

LLEI CATALANA

LLIURE VOLUNTAT

LLOC DE RESIDÈNCIA

LUEP

MAJOR D'EDAT

MAJORS

MANTENIMENT

MANUTENCIÓ

MARE

MARIT

MATRIMONI

MATRIMONI CIVIL

MEMBRE

MENOR D’EDAT

MILLORA

MORT

MULLER

NEBOT

NECESSITAT

NEGOCI JURÍDI

NIVELL DE VIDA

NORMA

NOTARI

NUCLI

NUCLI CONVIVENCIAL

NUCLI DE PERSONES

NUCLI FAMILIAR

NUL·LITAT

OBLIGACIÓ

OBLIGACIÓ LEGAL

OBLIGAT
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ORDENAMENT JURÍDIC

ORDRE DE PRELACIÓ

ORDRE PÚBLIC

ORFE/NA

PACTE

PAGAMENT

PARE

PARE DE FAMÍLIA

PARELLA

PARELLA DE FET

PARELLA ESTABLE

PARELLA HETEROSEXUAL

PARELLA HOMOSEXUAL

PARENT

PARENT ASCENDENT

PARENT COL·LATERAL

PARENT DESCENDENT

PARENTIU

PARENTIU COL·LATERAL

PARES

PARES ADOPTIUS

PARES BIOLÒGICS

PARES NATURALS

PART

PATERNITAT

PÀTRIA POTESTAT

PATRIMONI

PENSIÓ COMPENSATÒRIA

PERMANÈNCIA

PERSONA

POSICIÓ JURÍDICA

PRESTACIÓ

PROCEDIMENT JURÍDIC

PRODUCTE

PROGENITOR

PROXIMITAT DE PARENTIU

RECONCIALIACIÓ

RECURSOS

RÈGIM

RÈGIM DE SOLIDARITAT

RÈGIM ECONÒMIC

RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL

RÈGIM ECONÒMIC SUPLETORI
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RÈGIM LEGAL

RÈGIM MATRIMONIAL

RÈGIM PRIMARI

REGISTRE

REGISTRE CIVIL

REGULACIÓ

RELACIÓ

RELACIÓ AFECTIVA

RELACIÓ BIOLÒGICA PARE-FILL

RELACIÓ CONJUGAL

RELACIÓ D'AFINITAT

RELACIÓ DE CONSANGUINEÏTAT

RELACIÓ DE CONVIVÈNCIA

RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA

RELACIÓ DE FILIACIÓ

RELACIÓ DE NECESSITAT

RELACIÓ DE PARENTIU

RELACIÓ DE PATERNITAT

RELACIÒ DE PODER

RELACIÓ ECONÒMICA

RELACIÓ ESTABLE

RELACIÓ FAMILIAR

RELACIÓ GENÈTICO-FILIAL

RELACIÓ JURÍDICA

RELACIÓ JURÍDICO-ECONÒMICA

RELACIÓ MARE-FILL

RELACIÓ MARITAL

RELACIÓ MATRIMONIAL

RELACIO PARE-FILL

RELACIÓ PATERNO-FILIAL

RELACIÓ PATRIMONIAL

RELACIÓ PERSONAL

RELACIÓ SENTIMENTAL

RELAXACIÓ

RELLEVÀNCIA JURÍDICA

REQUISIT

RESOLUCIÓ JUDICIAL

RESPONSABILITATS

SEGURETAT JURÍDICA

SENTÈNCIA

SEPARACIÓ

SEPARACIÓ DE FET

SEPARACIÓ JUDICIAL
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SEXE

SITUACIÓ DE COMUNITAT

SITUACIÓ DE CRISI

SITUACIÓ DE FET

SITUACIÓ DE NECESSITAT

SITUACIÓ DE TRENCAMENT

SITUACIÓ JURÍDICA

SOLIDARITAT FAMILIAR

SOSTENIMENT

SUBJECTE

SUBJECTE ACTIU

SUBJECTE PASSIU

SUPERVIVÈNCIA

SUSPENSIÓ

TERCER

TIPUS DE FILIACIÓ

TRÀMIT

TRÀMIT ADMINISTRATIU

TRÀMIT JURÍDIC

TRENCAMENT

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TUTELA

TUTOR

UNIÓ AFECTIVA

UNIÓ DE FET

UNIÓ DE PERSONES

UNIÓ ESTABLE

UNIÓ FAMILIAR

UNITAT AFECTIVA

UNITAT DE PERSONES

UNITAT DE VIDA

UNITAT ECONÒMICA

UNITAT FAMILIAR

USOS

VINCLE

VINCLE AFECTIU

VINCLE ANÀLEG

VINCLE BIOLÒGIC

VINCLE CONJUGAL

VINCLE CONSANGUINI

VINCLE D'ADOPCIÓ

VINCLE D'AFECTIVITAT

VINCLE D'AFINITAT
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VINCLE DE PARENTIU

VINCLE DE PARENTIU CIVIL

VINCLE DE PARENTIU NATURAL

VINCLE DE SANG

VINCLE FAMILIAR

VINCLE FILIAL

VINCLE JURÍDIC

VINCLE MATRIMONIAL

VINCLE PERSONAL

VINCLE RECÍPROC

VOLUNTAT BILATERAL

VOLUNTAT D'ESTABILITAT
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ANNEX 3

PUNTUACIONS DELS ALUMNES:

FINALS, PER CONCEPTES I PER GRUPS
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Puntuacions finals dels alumnes que no han tingut
o no tenen contacte amb el dret

alumne puntuació T1 puntuació T2
01/1 4,81 10,00
01/2 4,68 5,63
01/3 4,89 4,11
01/4 7,60 7,81
01/8 3,82 7,86
01/9 0,26 6,20

01/11 7,25 4,95
01/21 7,77 4,43
01/22 7,68 4,74
01/23 4,25 6,61
01/24 3,05 5,83
01/25 6,48 7,14
01/27 6,78 8,54
01/30 6,14 6,30
01/32 5,49 4,69
01/34 6,35 5,89
01/35 6,61 4,95
01/36 5,88 7,08
01/44 4,51 9,74
01/47 4,89 7,71
01/50 7,30 7,60
01/51 7,04 1,51
01/52 5,67 2,40
01/55 9,06 3,49
04/3 1,03 5,63
04/5 7,04 5,52
04/7 2,23 2,34
04/8 5,32 0,00

04/13 5,54 4,90
04/14 7,25 8,18
04/15 5,58 7,66
04/16 10,00 8,80
04/17 4,85 6,09
04/19 7,98 5,83
04/23 7,81 5,57
04/24 6,44 6,98
04/26 8,24 5,31
04/27 4,85 4,58
04/28 4,29 4,48
04/31 6,95 4,95
04/36 7,08 8,96
04/37 7,98 7,66
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Puntuacions finals dels individus que han tingut
o tenen contactes amb el dret

alumnes puntuació T1 puntuació T2
01/6 8,33 9,69

01/16 6,70 4,01
01/19 0,00 7,19
01/28 8,41 7,50
01/33 8,76 7,24
01/46 5,97 9,69
01/48 7,08 6,72
01/49 4,81 5,68
01/57 7,04 7,29
01/58 6,35 5,68
04/2 1,20 1,77

04/18 6,39 4,43
04/32 7,42 8,80
04/33 5,02 4,69
04/34 7,08 8,96
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Puntuacions dels alumnes per a filiació adoptiva en el T1 i el T2

Alumnes Filiació adoptiva T1 Filiació adoptiva T2
01/1 7,63 10,00
01/2 4,92 6,16
01/3 2,88 5,21
01/4 4,07 6,44
01/6 9,83 7,40
01/8 4,58 5,34
01/9 8,47 5,21
01/11 8,14 5,75
01/16 5,59 7,95
01/19 0,00 4,66
01/21 5,08 4,38
01/22 9,32 7,12
01/23 9,32 8,90
01/24 2,37 6,99
01/25 7,12 7,67
01/27 6,95 8,08
01/28 6,78 8,49
01/30 7,12 7,95
01/32 4,75 4,93
01/33 8,31 9,73
01/34 4,92 8,49
01/35 7,97 6,71
01/36 8,47 5,62
01/44 3,22 6,71
01/46 7,29 8,49
01/47 4,58 6,58
01/48 8,64 7,95
01/49 7,97 5,62
01/50 6,10 9,32
01/51 7,12 8,36
01/52 4,07 8,22
01/55 6,61 4,66
01/57 7,29 8,08
01/58 8,98 8,22
04/2 4,07 4,52
04/3 3,73 7,26
04/5 8,81 7,81
04/7 4,75 4,11
04/8 6,44 0,00
04/13 3,90 8,49
04/14 5,76 6,85
04/15 7,80 7,12
04/16 9,66 6,03
04/17 8,64 6,71
04/18 7,97 5,07
04/19 8,14 7,95
04/23 10,00 8,08
04/24 6,95 8,36
04/26 9,49 8,36
04/27 9,32 7,67
04/28 5,25 5,75
04/31 7,80 8,77
04/32 8,81 8,49
04/33 7,12 7,95
04/34 8,14 3,70
04/36 7,80 7,53
04/37 7,80 8,36
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Puntuacions dels alumnes per a aliments en el T1 i el T2

Alumnes Aliments T1 Aliments T2
01/1 7,26 6,67
01/2 5,32 9,65
01/3 6,13 7,72
01/4 4,03 7,72
01/6 6,45 5,79
01/8 4,68 9,65
01/9 5,00 7,72
01/11 5,16 6,14
01/16 7,74 7,89
01/19 5,00 9,82
01/21 8,87 9,12
01/22 7,74 2,98
01/23 [no respon] 8,07
01/24 4,19 7,72
01/25 7,10 8,95
01/27 9,03 8,07
01/28 10,00 7,37
01/30 7,42 9,12
01/32 7,42 7,02
01/33 8,87 8,07
01/34 7,42 7,19
01/35 8,39 7,72
01/36 6,94 7,19
01/44 4,68 8,07
01/46 8,39 8,95
01/47 6,94 7,89
01/48 5,16 1,93
01/49 4,35 8,77
01/50 8,39 6,84
01/51 6,94 6,67
01/52 7,58 5,79
01/55 8,55 6,84
01/57 8,71 6,84
01/58 2,42 7,72
04/2 3,71 6,67
04/3 3,39 2,98
04/5 6,61 9,47
04/7 0,00 0,35
04/8 5,48 2,81
04/13 6,61 0,00
04/14 6,45 7,19
04/15 8,23 9,30
04/16 9,19 10,00
04/17 6,61 8,77
04/18 8,06 7,72
04/19 8,87 7,37
04/23 5,81 0,35
04/24 6,61 5,44
04/26 6,13 3,68
04/27 4,68 8,25
04/28 7,58 9,12
04/31 6,13 6,49
04/32 9,03 8,25
04/33 2,10 5,61
04/34 5,81 4,39
04/36 8,06 7,54
04/37 8,39 8,25
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Puntuacions dels alumnes per a despeses en el T1 i el T2

Alumnes Despeses T1 Despeses T2
01/1 3,65 6,52
01/2 6,03 6,97
01/3 1,27 4,09
01/4 9,05 4,39
01/6 10,00 8,64
01/8 3,49 5,76
01/9 3,97 6,36
01/11 7,14 7,12
01/16 7,78 2,73
01/19 3,33 6,82
01/21 7,62 4,85
01/22 9,05 [no respon]
01/23 3,65 5,45
01/24 0,00 0,61
01/25 5,40 5,30
01/27 5,56 7,27
01/28 8,73 5,30
01/30 6,19 7,73
01/32 6,03 2,42
01/33 7,62 [no respon]
01/34 6,19 [no respon]
01/35 9,21 4,39
01/36 6,83 4,24
01/44 6,51 8,18
01/46 7,14 10,00
01/47 5,40 8,18
01/48 5,24 4,85
01/49 4,44 4,39
01/50 7,14 4,09
01/51 5,71 1,36
01/52 4,29 2,73
01/55 7,78 3,03
01/57 7,14 7,12
01/58 7,46 0,00
04/2 1,75 6,36
04/3 3,17 6,82
04/5 6,98 4,85
04/7 1,59 7,27
04/8 4,29 [no respon]
04/13 5,71 4,09
04/14 7,14 4,85
04/15 6,51 3,33
04/16 7,94 7,58
04/17 5,40 6,36
04/18 6,51 6,82
04/19 5,08 3,64
04/23 5,56 1,52
04/24 4,92 2,58
04/26 5,71 5,45
04/27 3,97 5,15
04/28 8,89 4,85
04/31 6,35 6,97
04/32 7,78 4,09
04/33 2,22 [no respon]
04/34 6,51 [no respon]
04/36 5,56 4,39
04/37 7,94 6,06
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Puntuacions dels alumnes per a capítols matrimonials en el T1 i el T2

Alumnes Capítols matrimonials T1 Capítols matrimonials T2
01/1 4,14 3,42
01/2 7,29 5,00
01/3 10,00 3,68
01/4 7,00 5,26
01/6 6,00 9,74
01/8 6,00 5,53
01/9 0,00 5,79
01/11 8,29 2,11
01/16 2,43 2,63
01/19 5,14 3,68
01/21 8,00 6,32
01/22 8,29 2,63
01/23 1,29 1,32
01/24 9,14 4,21
01/25 [no respon] 0,53
01/27 8,57 4,21
01/28 5,57 5,26
01/30 6,43 7,63
01/32 8,29 3,42
01/33 9,14 3,68
01/34 7,57 0,79
01/35 5,29 4,74
01/36 8,57 1,58
01/44 6,29 4,21
01/46 3,71 5,26
01/47 7,14 0,53
01/48 7,86 5,00
01/49 3,43 5,00
01/50 6,57 6,58
01/51 7,00 2,63
01/52 8,29 1,84
01/55 8,71 1,58
01/57 6,14 5,26
01/58 6,29 4,74
04/2 3,14 8,16
04/3 1,29 2,63
04/5 8,43 3,68
04/7 7,14 0,00
04/8 5,71 1,84
04/13 3,29 0,26
04/14 6,43 5,26
04/15 2,29 2,89
04/16 9,00 4,74
04/17 8,00 2,89
04/18 5,86 3,42
04/19 6,71 2,11
04/23 3,43 4,74
04/24 8,43 5,26
04/26 8,57 7,37
04/27 0,00 2,63
04/28 1,00 6,05
04/31 7,29 1,84
04/32 7,43 10,00
04/33 8,00 2,89
04/34 6,00 5,53
04/36 7,43 4,21
04/37 7,00 2,11
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Puntuacions dels alumnes per a família en el T1 i el T2

Alumnes Família T1 Família T2
01/1 4,44 5,71
01/2 6,11 7,50
01/3 8,06 5,71
01/4 10,00 7,50
01/6 4,72 6,07
01/8 6,39 6,25
01/9 0,00 7,86
01/11 6,53 7,50
01/16 4,86 4,29
01/19 1,53 5,54
01/21 5,97 3,93
01/22 6,11 7,32
01/23 2,64 [no respon]
01/24 5,42 8,39
01/25 4,31 6,07
01/27 4,72 6,07
01/28 5,83 6,07
01/30 5,83 5,54
01/32 4,58 6,07
01/33 4,31 5,18
01/34 3,61 5,71
01/35 3,06 3,93
01/36 3,47 8,93
01/44 7,36 7,14
01/46 6,81 5,36
01/47 6,11 7,68
01/48 6,94 6,07
01/49 6,94 6,96
01/50 6,81 6,61
01/51 6,25 0,00
01/52 6,67 4,11
01/55 6,81 7,32
01/57 4,17 4,82
01/58 [no respon] 7,50
04/2 5,28 3,39
04/3 0,97 7,50
04/5 6,39 5,00
04/7 3,89 6,43
04/8 6,81 1,07
04/13 7,50 8,93
04/14 7,92 7,50
04/15 5,42 8,39
04/16 6,67 5,18
04/17 5,00 5,36
04/18 7,92 3,21
04/19 7,92 9,46
04/23 8,06 10,00
04/24 6,39 7,32
04/26 5,14 6,25
04/27 7,78 7,50
04/28 2,64 0,71
04/31 7,36 5,18
04/32 4,72 2,32
04/33 6,39 4,64
04/34 5,69 4,29
04/36 4,17 8,21
04/37 5,42 7,68
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Puntuacions dels alumnes per a separació en el T1 i el T2

Alumnes Separació T1 Separació T2
01/1 7,33 8,89
01/2 4,33 4,44
01/3 9,83 4,67
01/4 5,67 10,00
01/6 8,50 2,89
01/8 5,33 6,89
01/9 4,17 2,67
01/11 5,00 0,67
01/16 9,83 5,11
01/19 0,00 6,44
01/21 5,50 5,11
01/22 5,50 8,22
01/23 6,67 0,44
01/24 8,33 1,33
01/25 6,83 5,56
01/27 6,83 5,11
01/28 7,33 0,22
01/30 2,83 0,00
01/32 6,33 6,44
01/33 7,00 6,44
01/34 8,67 4,67
01/35 7,67 2,89
01/36 5,00 4,89
01/44 7,33 9,11
01/46 6,00 6,44
01/47 5,50 7,11
01/48 6,00 4,67
01/49 6,50 4,22
01/50 6,50 2,22
01/51 7,83 3,56
01/52 7,00 2,00
01/55 8,50 5,56
01/57 8,17 6,00
01/58 6,17 6,22
04/2 3,17 1,11
04/3 6,50 5,11
04/5 6,17 6,67
04/7 7,33 0,22
04/8 8,33 4,89
04/13 8,33 [no respon]
04/14 7,33 7,33
04/15 5,50 4,89
04/16 9,17 4,89
04/17 6,00 0,67
04/18 8,17 [no respon]
04/19 5,83 2,89
04/23 10,00 5,78
04/24 7,33 3,56
04/26 8,17 6,22
04/27 8,50 4,89
04/28 7,00 5,11
04/31 8,50 0,67
04/32 5,00 6,67
04/33 [no respon] 2,67
04/34 8,67 4,89
04/36 7,17 6,44
04/37 9,33 6,44
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Puntuacions dels alumnes per a dissolució en el T1 i el T2

Alumnes Dissolució T1 Dissolució T2
01/1 7,18 6,74
01/2 6,15 5,58
01/3 3,59 7,44
01/4 10,00 7,91
01/6 7,69 8,37
01/8 1,28 8,37
01/9 0,26 5,58
01/11 6,41 3,49
01/16 7,44 5,58
01/19 3,08 1,63
01/21 5,64 7,44
01/22 4,10 0,93
01/23 6,15 7,21
01/24 7,18 9,07
01/25 9,23 5,58
01/27 5,38 7,21
01/28 7,18 6,05
01/30 5,38 0,47
01/32 5,64 4,88
01/33 5,64 6,74
01/34 3,33 6,74
01/35 5,13 5,12
01/36 5,38 5,12
01/44 5,64 9,30
01/46 5,90 8,84
01/47 5,38 6,05
01/48 4,36 10,00
01/49 4,10 6,74
01/50 5,13 7,67
01/51 3,33 0,00
01/52 1,03 6,74
01/55 5,90 5,81
01/57 4,87 8,14
01/58 [no respon] 5,58
04/2 2,82 2,09
04/3 4,36 6,74
04/5 3,85 9,07
04/7 [no respon] 7,67
04/8 2,05 4,88
04/13 7,69 [no respon]
04/14 7,18 8,14
04/15 5,90 9,30
04/16 5,13 9,30
04/17 1,79 6,28
04/18 0,00 [no respon]
04/19 5,90 7,91
04/23 6,92 6,51
04/24 6,67 3,49
04/26 5,38 7,44
04/27 6,15 2,33
04/28 2,31 3,26
04/31 5,64 2,56
04/32 5,64 5,35
04/33 [no respon] 5,12
04/34 6,41 6,28
04/36 5,64 9,53
04/37 5,13 9,07
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Puntuacions dels alumnes per a convivència en el T1 i el T2

Alumnes Convivència T1 Convivència T2
01/1 4,89 7,55
01/2 7,56 1,13
01/3 [no respon] 6,79
01/4 0,00 4,15
01/6 2,44 6,23
01/8 6,44 5,28
01/9 6,89 5,09
01/11 7,56 5,85
01/16 7,33 1,13
01/19 9,56 6,23
01/21 9,33 3,77
01/22 2,89 6,60
01/23 3,78 [no respon]
01/24 2,67 8,30
01/25 8,22 8,30
01/27 6,22 6,79
01/28 8,44 6,42
01/30 9,33 8,49
01/32 6,00 6,04
01/33 8,67 5,28
01/34 8,44 7,17
01/35 4,67 8,11
01/36 8,89 9,06
01/44 0,22 4,72
01/46 1,33 6,79
01/47 6,00 6,23
01/48 7,56 10,00
01/49 6,44 [no respon]
01/50 6,89 [no respon]
01/51 7,11 6,04
01/52 8,89 3,77
01/55 7,11 5,09
01/57 8,22 4,53
01/58 7,78 6,04
04/2 6,89 5,28
04/3 6,67 5,85
04/5 8,89 0,00
04/7 7,56 4,72
04/8 8,00 3,58
04/13 6,44 7,17
04/14 6,44 4,53
04/15 6,44 6,98
04/16 9,56 5,09
04/17 0,67 4,91
04/18 6,44 4,91
04/19 4,67 2,64
04/23 6,89 8,30
04/24 2,22 8,49
04/26 8,44 4,34
04/27 4,44 2,83
04/28 10,00 5,66
04/31 5,56 7,55
04/32 8,00 6,98
04/33 6,44 7,74
04/34 6,22 [no respon]
04/36 7,33 6,42
04/37 4,44 4,34
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Puntuacions dels alumnes per a parella estable en el T1 i el T2

Alumnes Parella estable T1 Parella estable T2
01/1 4,76 8,73
01/2 2,54 3,49
01/3 0,00 0,95
01/4 10,00 6,03
01/6 8,10 9,52
01/8 6,83 6,19
01/9 4,60 5,87
01/11 5,71 6,83
01/16 6,19 6,35
01/19 5,08 9,52
01/21 6,03 3,02
01/22 6,51 5,87
01/23 8,41 7,78
01/24 3,81 5,08
01/25 4,60 5,87
01/27 4,44 6,67
01/28 5,40 9,68
01/30 5,56 3,81
01/32 3,81 6,35
01/33 6,35 5,56
01/34 6,03 4,60
01/35 5,87 4,13
01/36 1,75 7,78
01/44 6,03 7,46
01/46 7,14 3,97
01/47 3,33 5,71
01/48 6,83 4,60
01/49 6,03 2,38
01/50 6,03 6,19
01/51 6,83 5,40
01/52 4,44 2,86
01/55 6,35 3,33
01/57 4,76 5,24
01/58 6,51 5,08
04/2 5,56 0,00
04/3 7,14 4,60
04/5 2,54 3,65
04/7 3,33 6,51
04/8 4,44 8,10
04/13 4,60 8,10
04/14 5,24 8,10
04/15 6,03 5,40
04/16 4,13 8,41
04/17 5,56 7,94
04/18 3,33 5,87
04/19 8,57 5,87
04/23 6,03 5,56
04/24 6,03 9,37
04/26 6,83 1,43
04/27 6,19 3,65
04/28 4,76 5,87
04/31 3,49 4,60
04/32 4,44 10,00
04/33 6,03 4,76
04/34 6,03 6,67
04/36 6,35 7,94
04/37 6,35 4,44
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ANNEX 4

DISTRIBUCIÓ D’ELEMENTS LINGÜISTICS

PER CONCEPTES
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Filiació adoptiva /  Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 unió
04/36 figura jurídica
04/13 vincle
04/17 relació
01/21 mecanisme
04/31 acte
04/28 adopció
01/25 adopció
01/19 es dóna quan...
04/33 vincle parentiu
01/58 aquella filiació
01/3 situació
04/7 adopció
04/5 aquella forma de filiació
04/15 relació jurídica
04/14 figura
04/32 institució jurídica
01/57 filiació
01/49 aquella filiació
01/51 relació paterno-filial
01/16 entrada
01/34 vincle
04/23 aquella filiació
01/33 forma especial de filiació
01/44 adquisició
04/8 tipus de filiació
04/18 filiació
01/52 aquelles parelles
01/23 tipus de filiació
01/47 possibilitat
01/1 estatus jurídic
01/24 descendència
04/26 tenir cura
01/6 aquella filiació
04/27 acollir
04/34 relació
01/28 acolliment
04/19 aquell tipus de filiació
01/55 vincle
01/48 vincle
01/30 mètode
01/9 adopció
01/27 relació materno i/o paterno filial
04/3 aquella filiació
01/32 figura jurídica
01/22 vincle
01/11 tipus de filiació
04/2 supòsit
01/46 es dóna quan
01/50 aquella filiació
01/2 vincle
01/4 relació jurídica
01/8 vincle
01/36 vincle
04/24 procediment
04/37 quan
04/16 acolliment
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Filiació adoptiva /  Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 aquella filiació
04/36 filiació
04/13 relació de parentiu
04/17 establiment
01/21 mitjà
04/31 relació jurídica
04/28 el fet d'adoptar
01/25 aquella (filiació)
01/19 es dóna quan
04/33 filiació
01/58 vincle jurídic
01/3 situació
04/7 [sense descriptor]
04/5 aquella forma de filiació
04/15 vincle jurídic
04/14 aquella (filiació)
04/32 filiació
01/57 filiació
01/49 acte
01/51 vincle d'unió
01/16 relació
01/34 relació jurídica
04/23 filiació
01/33 aquella (filiació)
01/44 relació de filiació
04/8 filiació
04/18 relació de filiació
01/52 relació jurídica
01/23 aquella (filiació)
01/47 relació jurídica
01/1 relació jurídica
01/24 descendència
04/26 vincle
01/6 aquella filiació
04/27 persones
04/34 relació
01/28 vincle jurídic
04/19 aquella filiació
01/55 filiació
01/48 relació jurídica
01/30 vincle de parentiu
01/9 relació
01/27 filiació
04/3 aquella (filiació)
01/32 filiació
01/22 tipus de filiació
01/11 tipus de filiació
04/2 vincle jurídic
01/46 vincle jurídic
01/50 relació de parentiu
01/2 creació
01/4 es produeix a
01/8 filiació
01/36 filiació no natural
04/24 relació
04/37 aquells fills
04/16 creació (jurídica)
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Filiació adoptiva  / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 persona/menor d'edat/major d'edat/filiació
04/36 fill
04/13 pares/fills/vincle biològic/requisits/ordenament jurídic
04/17 adopció/menor/fill natural
01/21 individu/família
04/31 persones/relació/filiació
04/28 menor/major/família/fill propi/cònjuges/fills biològics
01/25 fill
01/19 parella/fill propi
04/33 filiació natural/pares biològics/institució/adopció
01/58 acte administratiu/relació de consanguineïtat
01/3 vincles/pares/fills/situació/menor
04/7 pares/pàtria potestat/adopció/adoptat/adoptant/família
04/5 contracte/filiació natural
04/15 família/persona/llaç de consanguineïtat
04/14 filiació natural
04/32 vincle familiar/persona/fill/fill "de sang"/fill natural
01/49 relació/fill/pares/filiació natural
01/51 adopció
01/16 menor/incapacitat/família/adopció/major de 25 anys
01/34 adopció/vincle de sang
04/23 adopció/vincles de consanguineïtat/fill/pares/pares biològics
01/33 fill/família/vincle sanguini/obligació/despeses/aliments
01/44 fills/pares/consanguineïtat/adopció
04/8 relació pare-fill/relació mare-fill/vincle sanguini/contracte/adopció
04/18 persona adopció
01/52 fills/relació/parella/filiació adoptiva
01/23 vincle biològic/vincle jurídic/adopció
01/47 fill/parella
01/1 subjecte/pares/efectes legals/fill/matrimoni
01/24 acolliment/fills propis
04/26 menor/fill natural
01/6 cònjuges/parella de fet/persona/parella estable/fill/requisits
04/27 persona/família/tràmits jurídics
04/34 pare/mare/fills/drets/objeccions
01/28 acolliment/família/vincle de sang
04/19 persona/fills/pares/fill biològic
01/55 vincle biològic
01/48 unió familiar/família/fills/subjecte
01/30 fill/pares/règim jurídic/fills naturals/pares adoptius
01/9 adopció/persona/menor d'edat/parella/fill
01/27 relació biològica/vincle jurídics
04/3 producte/vincle jurídic/vincle afectiu
01/32 parella
01/22 pares/fills/relació de consanguineïtat
01/11 relació de consanguineïtat/fill/parella/vincles de sang
04/2 persones/pares/pàtria potestat/vincle de sang/fill/drets/filiació natural/parella òrfena
01/46 persona/pàtria potestat/menor/fill
01/50 filiació natural/filiació biològica/relació pares-fills/efectes legals
01/2 matrimoni/menor d'edat
01/4 vincle familiar/persona/nucli familiar/tràmits administratius/fill/drets
01/8 persona/parella/pares naturals/càrregues
01/36 pare/fill no natural
04/24 persona/família/membre
04/37 fill/persones/menor d'edat/família
04/16 menor/llei/pàtria potestat/acollidors
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Filiació adoptiva  / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 persones/procediment jurídic/fill/pàtria potestat
04/36 vincle jurídic/adopció/vincle biològic
04/13 adopció/fill
04/17 parella/matrimoni/subjecte
01/21 individu/família/consanguineïtat
04/31 persones/relació de filiació/vincle biològic
04/28 persona/família/adoptant/efectes/fill per naturalesa
01/25 fills/parella
01/19 persona/matrimoni/menor/fill adoptiu
04/33 relació biològica/pares/fills/institució/adopció/fill
01/58 pares/menor/vincle sanguini/vincle biològic
01/3 pares/fills/vincle de consanguineïtat/vincle biològic/vincle jurídic/adopció
04/7 vincle biològic/adopció
04/5 acte jurídica/vincle consanguini/persones
04/15 persona/família/llei
04/14 fill/cònjuges
04/32 relació biològica/fill
01/57 vincles de consanguineïtat/negocis jurídics
01/49 persona/pare
01/51 persones/fill adoptat/adoptants/relació biològica/filiació natural
01/16 cònjuges/parella estable heterosexual/menor adoptat
01/34 persona adoptada/persones que adopten
04/23 persona/filla
01/33 vincle familiar/persones/vincle de consanguineïtat/filiació jurídica
01/44 adopció/relació jurídica
04/8 vincle sanguini/art. 39/CE/estatut jurídic/fills adoptius/fills biològics/filiació
01/52 vincle de consanguineïtat
01/23 vincle jurídic
01/47 parentiu/declaració judicial/família biològica
01/1 parts/pares adoptius/adoptat/fill natural/posició jurídica
01/24 vincle de consanguineïtat/vincle jurídic/persona/fill
04/26 pare/mare/fill/parentiu/vincle biològic/vincle jurídic
01/6 vincle jurídic/vincle de consanguineïtat/adoptat/família/membre/drets/vincle biològic
04/27 vincle del matrimoni/parentiu
04/34 persones/adopció/drets/parts
01/28 vincle jurídic/vincle biològic
04/19 filiació biològica/pares biològics/pares
01/48 pares/vincles biològics/relació/ficció jurídica/pares biològics/fills biològics
01/30 parella/parella heterosexual/fill
01/9 pares/fills
01/27 vincles jurídics/vincles sanguinis
04/3 declaració formal judicial
01/32 adopció
01/22 vincle de consanguineïtat/pare/mare/fill
01/11 consanguineïtat/persona/família/fill
04/2 persona/pares/fill/vincle biològic
01/46 persona/pares
01/50 vincle jurídic
01/2 vincle jurídic/vincle de consanguineïtat/persona/persona adoptada
01/4 paternitat/persones/família biològica
01/8 persona/fill/pares/vincle biològics
01/36 mare/pare
04/24 persona major d'edat/menor/vincle biològic/vincle jurídic
04/37 vincle de consanguineïtat/pares/vincle jurídic
04/16 vincle/pares/fills
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Filiació adoptiva / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 unió
04/13 procediment
04/17 posició
01/21 mecanisme/relatiu
04/31 naturalesa
04/28 avantatges/desavantatges
01/25 vincle marital
01/19 sèrie/procediments/criatura/jove/situació

familiar/"normalitat"
04/33 origen
01/3 situació/opció/tracte
04/7 nen/nena/motius
04/5 espècie
04/15 àmbit
04/14 figura/efectes
04/32 efectes
01/57 circumstàncies
01/49 fet/llaços de sang
01/51 procediment
01/16 entrada/si
01/34 forma/efectes
01/33 fet
01/44 adquisició/condició/figura
04/8 lligam/afectivitat
04/18 raó
01/52 causes/nens
01/47 possibilitat
01/1 grau de parentesc
01/24 éssers/absència/relació biològica/efectes

jurídics
01/28 nen
01/55 situació jurídica
01/30 mètode
01/9 condició
04/3 títol biològic/creació/majoria dels casos
01/32 figura jurídica/nen
01/11 adquisició
04/2 ningú/objectiu/deures
01/46 titular
01/50 relació genètica/relació biològica
01/2 potestat/ningú
01/4 mena/situació/condició/deures
01/8 efectes jurídics/deures
04/24 procediment
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Filiació adoptiva / Unitats de la llengua general Test 2

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 relació
04/17 establiment
01/21 mitjà/raons
04/28 fet/punt de vista
01/19 tràmits/categoria
04/33 consideració
01/3 situació/relació vertical
04/7 nen
04/5 acta jurídica
04/15 termes
04/14 mètode
01/49 acte/punt de vista
01/51 fet
01/44 fonament/substrat
04/8 contracte/cas/punt de vista

ista/distinció/diferència/tècniques/
determinació/

04/18 lligams biològics/lligams jurídics
01/24 origen
01/6 deures
04/34 conseqüència/procés/sèrie/deures
04/19 criatura
01/55 conseqüències/filiació sanguínia
01/48 nen
01/9 vinculació biològica/vinculació jurídica
04/3 biologia natural
01/32 figura jurídica/naturalesa
01/22 caràcter legal
01/11 fet/naturalesa
04/2 condició/independència/fet
01/50 fet
01/2 creació
01/4 cercle jurídic
01/8 realització/acte jurídic
04/16 creació (jurídica)
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Aliments / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/23 [no respon]
04/33 [sense descriptor]
01/36 aliments necessaris
04/18 allò
01/22 aquells (aliments) necessaris
04/34 aquells elements indispensables
01/52 base nutricional
01/57 béns
01/46 càrregues
01/50 càrregues econòmiques
04/16 càrregues econòmiques
01/28 càrregues familiars
04/19 càrregues familiars
01/19 càrregues familiars

/despeses necessàries
01/16 càrregues necessàries
01/30 càrregues ordinàries
01/21 compromís
01/58 concepte
04/17 conjunt de càrregues
01/51 conjunt de necessitats bàsiques
01/25 despeses
04/27 despeses
01/55 despeses
01/11 despeses
04/2 despeses d'aliments
04/36 despeses familiars
01/6 despeses familiars
01/3 deure
01/8 deures
01/27 dret
01/4 dret
04/28 dret d'aliments
04/13 el mínim necessari
01/2 El necessari
01/49 elements necessaris
04/32 manteniment
01/24 medi principal
04/14 menjar
01/1 necessitats
01/34 obligació
01/33 obligació
04/23 obligació de manutenció/menjar
01/47 pagament
04/8 part de l'economia familiar
04/37 part de les càrregues
04/15 prestació
01/35 productes
01/9 productes
04/31 quantitats de diners
01/32 sèrie de béns
01/44 terme jurídic
01/48 tipus concret de despeses
04/5 tot allò
04/7 tot allò necessari
04/3 tot allò necessari
04/24 tot allò necessari
04/26 una de les càrregues
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Aliments / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 [sense descriptor]
04/27 [sense descriptor]
04/36 [sense descriptor]
01/4 ajuda
04/2 aliments/totes les necessitats

01/47 allò indispensable
01/24 allò necessari
01/32 allò necessari
01/49 aquelles necessitats
01/52 aquelles necessitats
04/3 aquelles necessitats
01/6 aquells elements

01/58 béns
04/31 béns
01/57 béns/drets
01/8 càrregues  matrimonials

04/16 càrregues familiars
04/7 concepte

04/28 despeses
04/33 despeses
04/37 despeses
01/3 deure

01/16 deure
01/55 diners
01/30 dret
01/33 dret
01/34 dret
04/15 dret
04/32 dret/obligació
01/27 drets
01/28 el necessari
04/14 el necessari
04/19 el necessari
01/44 el que
01/25 els (aliments) necessaris
01/36 necessitats bàsiques
01/2 obligació
01/9 obligació

01/11 obligació
01/19 obligació
04/26 obligació
04/5 obligacions/drets

01/23 part de les càrregues
04/17 part de les despeses

/càrregues familiars
01/1 quantitats de diners
04/8 recursos

01/50 règim primari
01/21 responsabilitat
04/34 sèrie d'aspectes
01/48 tot allò
01/51 tot allò
04/13 tot allò
04/18 tot allò
04/23 tot allò
04/24 tot allò
01/22 totes les despeses
01/46 una de les despeses
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Aliments / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 família
04/36 cònjuges/fills/parents
04/17 relació de filiació/matrimoni/part
01/21 pares/fills/compromís/responsabilitats
04/31 béns/manutenció/supervivència/unitat familiar
04/28 fills/pares/pare de família
01/19 "pares"
04/33 part/dret
01/3 cònjuges/fills/aliment
04/15 família/membre/relació de dependència/relació de necessitat/manutenció
04/14 família/manutenció
04/32 fills/pares/subsistència mínima
01/57 necessitats/alimentistes
01/49 manteniment/persones/família
01/51 sosteniment
01/16 sosteniment/família
01/34 vincles de sang/subjecte passiu/progenitor/subjecte actiu
04/23 obligació
01/33 persona/pare/mare/fills
01/44 despeses
04/8 unitat familiar
04/18 manutenció física/supervivència/família
01/52 persona
01/23 [no respon]
01/47 necessitats
01/1 sosteniment/persona
01/24 productes
04/26 obligació/necessitats/parents
01/6 despeses/necessitats/família/fills
04/34 persona/família/membre
01/28 sosteniment/família
04/19 persones/família
01/55 pare/mare/fills
01/30 matrimoni/règim econòmic primitiu/pares/règim solidari
01/9 persones
01/27 persones/família/nucli familiar
04/3 aliments/despeses d'estudis
01/32 persona
01/22 manteniment
04/2 habitatge/nucli familiar/sosteniment/necessitats/membres
01/46 família
01/50 cònjuges
01/2 persones
01/4 pares/fills/aliments
01/8 cònjuges/matrimoni/despeses/fills
01/36 necessitats
04/24 condicions de vida
04/37 família
04/16 família
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Aliments / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 estat de necessitat/obligat/relació de parentiu/necessitat
04/36 manteniment/habitatge/despeses funeràries
04/13 persona
04/17 despeses d'habitatge
01/21 pares/fills
04/31 parents/parentiu
04/28 matrimoni/cònjuges
01/19 parents/necessitat/ordre de prelació
04/33 art. 259/CF/despeses de manteniment/vivenda/vestit/menors d'edat/majors

d'edat
01/58 persona
01/3 vincle marital
04/7 persona
04/5 parents
04/15 dret de família
04/32 persones/parents/situació de necessitat
01/49 cònjuges/parents
01/51 supervivència/aliment
01/16 parents/necessitat
01/34 parentiu
04/23 aliments/persona
01/33 persona/parents
01/44 persona/parents
04/8 obligació/art. 259/CF/educació/fills majors
04/18 manteniment/parents
01/23 dret/manutenció
01/1 fills/ascendents
01/24 supervivència/persona
04/26 parentiu/aliments/parents
01/6 aliments/habitatge/roba/ despeses de formació
04/27 situació de necessitat
04/34 persona/relació de parentiu/necessitat/obligació legal
01/28 aliments
04/19 despeses funeràries
01/55 relació de filiació
01/48 subjecte/menor/major
01/30 parents/requisits/vincle de parentiu/necessitat
01/9 subjecte
01/27 persona/grup familiar
04/3 persona
01/22 habitatge familiar
01/11 parents
04/2 art. 259/CF/aliments/necessitats/habitatge/

despeses funeràries/despeses familiars/
art. 4

01/50 règim econòmic del matrimoni/càrregues/matrimoni
01/2 sosteniment/economia familiar
01/4 cònjuges/relacions familiars/pares/fills/tutor/tutela/necessitats
01/8 cònjuges/obligació
01/36 obligació/cònjuge/parent/persona
04/37 persona
04/16 cònjuges/manteniment/fills/parents
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Aliments / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
04/13 mínim
04/17 fonament
04/31 quantitats
04/28 deure
01/25 tothom
04/33 casos/extinció/tipus de contraprestació/concepte
01/58 concepte/menjar/roba
01/3 deure/educació
04/7 allò/existència/vestit/formació/assistència
04/5 allò
04/14 menjar
01/49 elements necessaris/desenvolupament
01/51 vida normal
01/34 fet
04/23 menjar/familiars
01/44 terme jurídic/part
04/8 mínims/subsistència
04/18 allò
01/52 base nutricional
01/23 [no respon]
01/47 alimentació
01/1 vida
01/24 medi principal/ésser humà
04/26 vida
01/6 educació/roba
04/27 familiar/obligació
04/34 elements/vida
04/19 menjar/vestir/cost/pagar
01/48 menjar/roba
01/30 subsidiarietat
01/9 base/subsistència
04/3 allò/formació/roba
01/22 subsistència
01/11 raó/alimentació
04/2 roba/utensilis/estris/si
01/2 necessari/subsistència
01/4 sentit/concepte/formació/educació
01/8 deures/vida
01/36 ésser humà
04/24 allò
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Aliments / Unitats de la llengua general Test 2

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 concepte/situació
04/36 assistència sanitària
04/13 allò/desenvolupament/menjar/vestit
04/31 vida/raó
01/19 tots/allò/cas
04/33 noció/sentit/educació/causes
01/58 vida
01/3 familiars
04/7 concepte/allò/vestir/educació/assistènc
04/14 concepte/el necessari
04/32 allò/subsistència
01/57 vida
01/51 tot allò/sentit/roba
01/16 deure/cas
01/34 raó
04/23 allò/sentit/menjar/educació/
01/33 cura
01/44 el que
04/8 vida/concepte/allò/educació
04/18 allò
01/52 estat/vida
01/23 àmbit
01/47 allò
01/1 quantitat de diners
01/24 allò
04/26 raó/quantitat de diners/concepte/cas
01/6 sentit/elements
04/27 familiar
04/34 concepte/sèrie/cas/possibilitat
01/28 el (necessari)
04/19 el necessari
01/55 diners
01/48 tot allò/roba/escolarització/allò
01/30 possibilitat
01/9 solidaritat
01/27 cas
04/3 menjar/roba/educació/desenvolupame
01/32 allò
01/22 educació/vestimenta/assistència
01/11 tots/cas
04/2 concepte/roba/educació/parts
01/50 deure/contribució
01/4 ajuda
04/24 allò/familiar
04/37 subsistència
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Despeses / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors
01/35 despeses necessàries
04/36 tot allò
04/13 cost
04/17 conjunt de càrregues
01/21 compromís
04/31 quantitats de diners
04/28 despeses
01/25 tot allò
01/19 gastos
04/33 [sense descriptor]
01/58 despeses
01/3 qüestions
04/7 despeses
04/5 tot allò
04/15 càrregues
04/14 desemborsament econòmic
04/32 manteniment
01/57 disposicions patrimonials
01/49 aquells elements
01/51 conjunt de necessitats
01/16 càrregues
01/34 obligació
04/23 tot allò
01/33 obligació
01/44 conceptes dineraris
04/8 part de l'economia familiar
04/18 tot allò
01/52 aquelles despeses
01/23 allò/el que/gastos
01/47 pagaments
01/1 quantitats econòmiques
01/24 traslació monetària
04/26 càrregues
01/6 càrregues
04/27 despeses
04/34 aquelles quanties
01/28 càrregues
04/19 càrregues
01/55 despeses
01/48 tot allò
01/30 càrregues
01/9 càrregues
01/27 càrregues
04/3 quantitats de diners
01/32 aportacions patrimonials
01/22 aquelles necessitats
01/11 desemborsaments
04/2 despeses
01/46 càrregues
01/50 càrregues
01/2 càrregues
01/4 obligació
01/8 deures
01/36 conjunt de necessitats
04/24 tot allò
04/37 càrregues
04/16 càrregues
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Despeses / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors
01/35 sosteniment
04/36 [sense descriptor]
04/13 allò
04/17 dret
01/21 aquells pagaments
04/31 desemborsaments
04/28 despeses
01/25 les (despeses)
01/19 càrregues
04/33 [no respon]
01/58 [sense descriptor]
01/3 allò
04/7 Les (despeses)
04/5 càrregues
04/15 concepte
04/14 sortida de diner
04/32 despeses
01/57 càrregues
01/49 necessitats econòmiques
01/51 càrregues
01/16 concepte
01/34 [no respon]
04/23 quantitats dineràries
01/33 [no respon]
01/44 quantia
04/8 [no respon]
04/18 càrregues
01/52 aquelles necessitats
01/23 càrregues
01/47 càrregues
01/1 càrregues
01/24 desincrement
04/26 càrregues
01/6 despeses
04/27 càrregues
04/34 [no respon]
01/28 càrregues/el necessari
04/19 El que
01/55 diners
01/48 [sense descriptor]
01/30 gastos
01/9 càrregues
01/27 aquelles (despeses)
04/3 aquelles (despeses)
01/32 deutes
01/22 [no respon]
01/11 "gastos"
04/2 una de les parts
01/46 aquelles (despeses)
01/50 règim primari del matrimoni
01/2 obligació
01/4 [sense descriptor]
01/8 càrregues
01/36 càrregues
04/24 [sense descriptor]
04/37 totes les despeses
04/16 càrregues
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Despeses / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques
01/35 manteniment/família
04/36 família/nivell de vida/ús
04/13 necessitats materials
04/17 relació de filiació/matrimoni/part
01/21 pares/fills/compromís/responsabilitats
04/31 béns/manutenció/supervivència

unitat familiar
04/28 família
01/25 família
01/19 família/educació/fills
04/33 part/dret
01/58 habitatge/aliments
01/3 família/desemborsament
04/7 família/aliments
04/5 nivell de vida
04/15 matrimoni/dret
04/14 necessitats de la família
04/32 fills/pares/subsistència mínima
01/57 necessitats
01/49 manteniment/persones/família
01/51 sosteniment
01/16 sosteniment/família
01/34 vincles de sang/subjecte passiu/progenitor

subjecte actiu
04/23 vida familiar
01/33 persona/pare/mare/fills
01/44 sosteniment/família
04/8 unitat familiar
04/18 manutenció/família
01/52 llum/aigua/gas
01/23 dret/aliments/compra/millora/ús de la vivenda
01/1 patrimoni/necessitats/persones
01/24 adquisició de bens/productes
04/26 matrimoni
01/6 manteniment/família/nivell de vida/usos

costums
04/34 membre/família
01/28 sosteniment/família
04/19 persones/família
01/55 pare/mare/fills
01/48 manteniment/unitat familiar
01/30 matrimoni/règim econòmic primitiu/pares

règim solidari
01/27 despeses/relació familiars
01/32 família/béns
01/22 membres/necessitats/família
01/11 domicili familiar
04/2 habitatge/nucli familiar/sosteniment/necessitats/membres
01/46 família
01/50 cònjuges
01/2 nucli familiar
01/4 membres/família/relació familiar
01/8 cònjuges/matrimoni/despeses/fills
01/36 membres/família
04/24 condicions de vida
04/37 família
04/16 família
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Despeses / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 convivència/parella/família
04/36 matrimoni/cònjuges/fills/manteniment

despeses funerals
04/13 matrimoni
04/17 subjectes/manutenció/vestit/despeses sanitariofuneràries/relació deparentiu/convivència
01/21 fills/cònjuges
04/31 unitat familiar/nivell de vida
04/28 matrimoni
01/25 matrimoni
01/19 gastos/família
04/33 [no respon]
01/58 aliments/llar
01/3 matrimoni
04/7 convivència/membres/família
04/15 règim econòmic matrimonial
04/14 manteniment/despeses familiars
04/32 matrimoni/convivència/regulació

alimentació/habitatge familiar
01/57 matrimoni/divorci/nul·litat/mort
01/49 cònjuges/parentiu
01/51 sosteniment
01/16 càrregues
01/34 [no respon]
04/23 adquisició de béns
01/33 [no respon]
01/44 sosteniment/família
04/8 [no respon]
04/18 convivència estable/parella/membres
01/52 estat social
01/23 nucli familiar
01/47 sosteniment/família
01/1 manteniment/unió familiar
01/24 patrimoni
04/26 matrimoni
01/6 cònjuges/obligació
04/27 matrimoni/parentiu
04/34 [no respon]
01/28 família
04/19 persona/unitat familiar
01/48 família/millores
01/30 família/educació/condició social
01/9 manteniment/família
01/27 matrimoni/convivència
04/3 unitat familiar/fills/cònjuges/habitatge
01/22 [no respon]
01/11 família
04/2 despeses/art. 4/CF
01/46 convivència/persona/manteniment/família
01/50 règim primari matrimoni/càrregues/matrimoni
01/2 sosteniment/economia familiar
01/4 matrimoni/cònjuges
01/8 cònjuges/obligació
04/37 despeses/matrimoni
04/16 cònjuges/manteniment/fills/parents
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Despeses / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
04/36 tot allò
04/13 àmbit familiar
04/17 fonament
04/31 quantitats
01/25 tot allò
01/19 funcionament/rebuts de l'aigua/nivell social
04/33 casos/extinció/tipus de contraprestació/
01/3 qüestions/desenvolupament/quantitat
04/7 integrants/vestit/formació/assistència médica/assistència
04/5 tot allò
01/49 elements necessaris/desenvolupament
01/51 vida normal
01/34 fet
04/23 tot allò/desenvolupament
01/44 conceptes dineraris
04/8 mínims/subsistència
04/18 tot allò
01/52 viure el dia a dia/llum/aigua/gas
01/23 perspectiva/allò/els que/assistència mèdica
01/47 vida diària
01/1 quantitats econòmiques/disminució
01/24 traslació monetària/activitats/matèries/quantitat monetària
04/26 vida en família
04/27 familiar/obligació
04/34 quanties
04/19 menjar/vestir/cost/pagar
01/48 tot allò
01/30 subsidiarietat
01/9 conseqüència/consum
01/27 si
04/3 quantitats de diners/vida comuna
01/32 consum
04/2 roba/utensilis/estris de la llar/si
01/2 vida ordinària
01/8 deures/vida diària
01/36 conjunt de necessitats
04/24 tot allò
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Alumne Unitats de la llengua general
01/35 situació/concepte
04/36 porcentatge/assistència
04/13 allò
04/17 formació
01/21 responsables
04/28 deures
01/25 raó
01/19 nivell social
04/33 [no respon]
01/58 sentit/conceptes/adquisició
01/3 allò
04/7 raó
04/5 correlat
04/15 concepte
04/14 sortida
04/32 raó/conceptes/assistència
01/49 vida
01/51 vida
01/16 referència/concepte
01/34 [no respon]
04/23 gaudi/serveis
01/33 [no respon]
04/8 [no respon]
01/52 desenvolupament/vida
01/24 desincrement/sortida/ingressos
04/27 raó
04/34 [no respon]
01/28 el necessari
04/19 El que
01/55 ritme de vida
01/48 objectes
01/9 aixecament
01/27 fet
01/32 conseqüència/activitat
01/22 [no respon]
04/2 parts
01/50 deure/contribució
01/4 raó
04/24 elements
04/37 concepte
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Capítols matrimonials / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 elements jurídics
04/36 efectes patrimonials
04/13 règim jurídic
04/17 autonomia de la voluntat
01/21 institució
04/31 necessitats
04/28 allò
01/25 [no respon]
01/19 règim econòmic del matrimoni
04/33 document públic
01/58 aspectes dispositius
01/3 pacte
04/7 aspectes
04/5 documents públics

04/15 règim economicomatrimonial
04/14 economia del matrimoni
04/32 règim econòmico-matrimonial
01/57 règim econòmic del matrimoni
01/49 règim del matrimoni
01/51 règim econòmic matrimonial
01/16 funcionament del matrimoni
01/34 regulació
04/23 instrument jurídic
01/33 règim jurídic
01/44 aspectes econòmics
04/8 via

04/18 pacte
01/52 règim econòmic de la parella
01/23 vicissituds
01/47 efectes del matrimoni
01/1 voluntat dels cònjuges

01/24 règim econòmic voluntari
04/26 aspectes econòmico-patrimonials
01/6 negoci jurídic

04/27 aspectes
04/34 règim
01/28 relació marit-dona
04/19 disposicions
01/55 relació
01/48 règim econòmic matrimonial
01/30 voluntat entre cònjuges
01/9 acords

01/27 pactes
04/3 aspectes econòmics

01/32 relació jurídico-econòmica
01/22 institució
01/11 règim econòmic matrimonial
04/2 vehicle

01/46 pacte
01/50 règim del matrimoni
01/2 règim econòmic matrimonial
01/4 pacte
01/8 règim regulador del matrimoni

01/36 institució
04/24 règim econòmic
04/37 règim econòmic matrimonial
04/16 voluntat dels cònjuges
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Alumnes Descriptors

01/35 document
04/36 pactes
04/13 acords
04/17 contracte
01/21 pacte
04/31 pactes
04/28 mena de pacte
01/25 parella
01/19 pactes
04/33 negoci jurídic
01/58 document públic
01/3 règim
04/7 negoci jurídic
04/5 aquells documents
04/15 formalització d'un contracte
04/14 pacte
04/32 pacte
01/57 negoci jurídic
01/49 contracte
01/51 documents
01/16 document públic
01/34 contractes
04/23 estipulacions
01/33 contracte
01/44 pactes
04/8 negoci jurídic
04/18 acords
01/52 document
01/23 acord
01/47 pactes
01/1 pactes
01/24 pactes
04/26 regulació
01/6 document
04/27 negoci
04/34 negoci jurídic
01/28 contracte
04/19 negoci jurídic
01/55 pactes
01/48 contracte
01/30 contractes/negocis jurídics
01/9 pactes/convenis
01/27 pactes
04/3 document
01/32 acord
01/22 [sense descriptor]
01/11 documents
04/2 pactes
01/46 contracte
01/50 document públic
01/2 contracte
01/4 pacte
01/8 documents
01/36 acords
04/24 disposicions
04/37 documents
04/16 negoci jurídic
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Capítols matrimonials / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques
01/35 matrimoni/seguretat jurídica
04/36 matrimoni/règim econòmic matrimonial
04/13 matrimoni/cònjuges/capítols/ordenament
04/17 règim econòmic del matrimoni
01/21 règim patrimonial/béns privats/cònjuges
04/31 matrimoni/règim econòmic matrimonial
04/28 cònjuges/règim econòmic matrimonial
01/25 [no respon]
04/33 notari/cònjuges/règim econòmic matrimonial/relació
01/58 matrimoni
01/3 cònjuges/matrimoni/vincle
04/7 parella/matrimoni/règim econòmic del matrimoni
04/5 matrimoni/règim econòmic-matrimonial
04/15 cònjuges/matrimoni/notari
04/14 patrimonis/matrimoni
04/32 règim/matrimoni
01/57 heretaments
01/49 ordre públic/terces
01/51 associació de persones
01/16 matrimoni
01/34 cònjuges
04/23 cònjuges/matrimoni
01/33 acord de voluntats/matrimoni/parts
01/44 matrimoni
04/8 cònjuges/matrimoni/escriptura pública/règim econòmic
04/18 cònjuges/relacions personals/relacions patrimonials
01/52 parella
01/23 situació de crisi
01/47 parella/matrimoni/membres/relacions
01/1 cònjuges/béns patrimonials/separació/divorci
01/24 parella/matrimoni/règim econòmic del matrimoni
04/26 matrimoni
01/6 cònjuges/matrimoni/relacions personals/relació patrimonial
04/27 matrimoni
04/34 matrimoni
04/19 cònjuges/notari/document públic/càrregues/obligacions/règim econòmic matrimonial
01/55 cònjuges
01/48 matrimoni
01/30 cònjuges/règim econòmic patrimonial/matrimoni/capítols matrimonials/llei
01/9 parts/matrimoni/parella
01/27 cònjuges/relació matrimonial
04/3 matrimoni/dissolució
01/32 matrimoni
01/22 matrimoni
01/11 matrimoni
04/2 règim econòmic/cònjuges/CC/CF
01/46 marit/muller/règim econòmic matrimonial/legislació vigent
01/2 persones/matrimoni
01/4 cònjuges/règim jurídic econòmic/matrimoni
01/8 cònjuges/matrimoni
01/36 matrimoni
04/24 matrimoni/parts
04/37 càrregues/matrimoni
04/16 cònjuges/règim econòmic matrimonial
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Capítols matrimonials / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 cònjuges/matrimoni civil/règim econòmico-matrimonial
04/36 escriptura pública/cònjuges/règim econòmic matrimonial/institució hereu contractual/beneficis viduals/crisi

matrimonial
04/13 cònjuges/règim econòmic matrimonial
04/17 béns/matrimoni
01/21 cònjuges/matrimoni/règim econòmic patrimoni
04/31 matrimoni/relació matrimonial/dissolució
04/28 parts/règim econòmic matrimonial/cònjuges/matrimoni
01/19 règim econòmic/matrimoni
04/33 parts/matrimoni/règim econòmic-matrimonial/

donacions/heretaments
01/58 home/dona/matrimoni/unió
01/3 matrimoni/parella
04/7 disposicions/règim econòmic/drets viduals/heretament/crisi matrimonial
04/5 règim econòmico-matrimonial/matrimoni
04/15 contracte/cònjuge/règim econòmico-matrimonial/matrimoni/institució contractual d'hereu
04/14 cònjuges/aspectes econòmics/matrimoni/

règim primari
04/32 cònjuges/contraents/matrimoni/règim econòmic-matrimonial/donacions/separació/dissolució
01/57 dret matrimonial/contraents/esposos/règim econòmic/matrimoni
01/49 matrimoni/cònjuges
01/51 règim econòmic matrimonial/pactes/cònjuges
01/16 cònjuges/regulació/règim econòmic matrimonial
01/34 persones/separació
04/23 cònjuges/regulació/matrimoni
01/33 règim econòmico-matrimonial/matrimoni
01/44 cònjuges/matrimoni
04/8 matrimoni/règim jurídic/règim econòmic matrimonial
04/18 cònjuges/condicions/matrimoni
01/52 règim econòmic matrimonial/matrimoni
01/23 cònjuges/tercers/relació conjugal
01/47 parts/matrimoni
01/1 cònjuges/règim econòmic patrimonial/règim matrimonial
01/24 cònjuges/règim econòmic matrimonial/pacte
04/26 cònjuges/matrimoni/règim econòmic/dissolució/vincle
01/6 pacte/cònjuges/règim/normes/relacions econòmiques/relacions patrimonials/matrimoni
04/27 matrimoni
04/34 cònjuges/règim/matrimoni
01/28 règim econòmic matrimonial/matrimoni/cònjuges/tercer
04/19 règim econòmic matrimonial/cònjuges
01/55 cònjuges
01/48 cònjuges/persones/règim econòmic matrimonial
01/30 cònjuges/tercer/règim eco-matrimonial/matrimoni
01/9 cònjuges/règim econòmic/matrimoni
01/27 cònjuge/matrimoni
04/3 contraents/relacions patrimonials/matrimoni
01/32 cònjuges/matrimoni/règim econòmic
01/22 parts/règim econòmic matrimonial/pactes/cònjuges
01/11 matrimoni/persones
04/2 cònjuges/matrimoni/règim economico-patrimonial/eficàcia/Registre Civil
01/46 parts/marit/muller/règim econòmic/matrimoni
01/50 matrimoni/donacions/pactes/cònjuges/

tercers
01/2 cònjuges/matrimoni/règim econòmic successori
01/4 matrimoni/cònjuges/tercer/règim econòmic matrimonial
01/8 cònjuges/règim econòmic/matrimoni
01/36 cònjuges/règim econòmic matrimonial
04/24 escriptura pública/cònjuges/matrimoni/règim econòmic
04/37 cònjuges/règim econòmic matrimonial
04/16 dret privat/document públic/efectes patrimonials/matrimoni
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Capítols matrimonials / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 funció/elements jurídics
04/13 modificació/ordenament/voluntat/allò
04/31 funció
04/28 funció/otorgament/moment/allò/acord
01/25 [no respon]
01/19 errors
01/58 aspectes dispositius
04/7 aspectes/vida
04/5 condicions
04/15 acord/voluntat/cas/moment/celebració
04/14 funció/vigència
04/32 variants/lloc
01/57 qüestions successòries
01/49 figura jurídica/interessos/integrants
01/51 aspecte econòmic
01/16 funció/allò/funcionament/aspectes
04/23 condicions/aplicació/condicions/tipus
01/44 aspectes econòmics
04/8 via/part/normes dispositives
04/18 objectiu/efectes
01/23 funció/anterioritat/vicissituds/conveniència
01/47 efectes
01/1 funció/voluntat/supòsit
01/6 caràcter/forma/condicions
04/27 aspectes/règim/cas/controvèrsies
04/34 mecanisme/punt de vista
01/28 aspectes
04/19 situació
01/30 funció
01/9 funció/acords/procés/cas/conflicte/solució
04/3 funció/aspectes econòmics/existència/conseqüències/cas
04/2 vehicle/aspectes/especialitats/dispositius
01/46 funció/aspectes/tema
01/50 controvèrsies
01/4 funció/qüestions
01/8 funció/voluntat
04/24 especialitats
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Capítols matrimonials / Unitats de la llengua general Test 2

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 celebració
04/36 previsió
04/13 acords/aspectes
04/17 motiu
04/31 moment/posterioritat/aspectes/efectes
04/28 normes
01/19 celebració
04/33 coses/intervinents
01/58 conseqüències
01/3 assumptes
04/7 aspectes/vida conjugal/sèrie/cas
04/15 formalització/tipus/duració/raó
04/14 negociació
04/32 continguts/cas
01/49 aspectes/efecte
01/16 aspectes
01/34 característiques/règim
04/23 aspectes
01/44 aspectes
04/8 ocasió/allò
04/18 acords
01/23 acord/contingut
01/47 condicions
04/26 aspectes/vida
04/27 aspectes
01/28 contingut/aspecte/participació
01/55 règim jurídic
01/48 aspectes
01/30 aspectes
01/27 règim jurídic
04/3 interaccions
01/32 acord/conseqüència
01/11 conseqüències
04/2 interessos/qüestions
01/46 qüestions
01/50 contingut/règim/qüestions
01/2 situació
01/4 raó/contingut
01/8 caràcter
01/36 acords
04/24 matèria



575

Família / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 nucli estable
04/36 institució jurídica
04/13 conjunt de persones
04/17 nucli social bàsic
01/21 comunitat de persones
04/31 unió estable
04/28 agrupació de persones
01/25 relació
01/19 unió
04/33 comunitat de vida
01/58 [no respon]
01/3 nucli humà
04/7 [sense descriptor]
04/5 unió afectiva estable
04/15 comunitat de vida
04/14 conjunt de persones
04/32 agrupació de persones
01/57 grup social
01/49 nucli social bàsic
01/51 unió de persones
01/16 institució
01/34 grup de persones
04/23 conjunt de persones
01/33 grup de persones
01/44 conjunt de persones
04/8 conjunt de persones
04/18 conjunt de persones
01/52 relació de parentiu
01/23 relació jurídica
01/47 agrupació de persones
01/1 institució jurídica
01/24 grup social bàsic
04/26 conjunt de dos o més persones
01/6 vincle personal i jurídic
04/27 conjunt de persones
04/34 conjunt de persones
01/28 conjunt de persones
04/19 conjunt de persones
01/55 grup de persones
01/48 nucli de persones
01/30 conjunt de persones
01/9 institució social
01/27 persones
04/3 unitat primera i original/

grup de persones
01/32 institució
01/22 institució
01/11 unitat de persones
04/2 conjunt de persones
01/46 nucli
01/50 institució
01/2 conjunt de persones
01/4 vincles jurídics
01/8 unió estable
01/36 institució
04/24 conjunt de persones
04/37 agrupació d'individus
04/16 grup de persones
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Família / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 relació de parentiu
04/36 institució jurídica
04/13 grup de persones
04/17 nucli social
01/21 unió de persones
04/31 conjunt de persones
04/28 conjunt de persones
01/25 relació jurídica
01/19 unió
04/33 conjunt de persones
01/58 unió de persones
01/3 vincle
04/7 persones
04/5 unió de persones
04/15 conjunt de persones
04/14 conjunt de persones
04/32 conjunt de persones
01/57 grup humà
01/49 nucli social
01/51 unió de persones
01/16 conjunt
01/34 unió entre dues persones
04/23 relació entre persones
01/33 grup de persones
01/44 relació
04/8 institució
04/18 nucli de parents o persones
01/52 relació jurídica
01/23 [no respon]
01/47 grup de persones
01/1 unió de persones
01/24 grup de persones
04/26 conjunt de persones
01/6 conjunt de persones
04/27 persones unides
04/34 conjunt de persones
01/28 conjunt de persones
04/19 conjunt de persones
01/55 conjunt de persones
01/48 nucli familiar
01/30 [sense descriptor]
01/9 institució jurídica
01/27 conjunt de persones
04/3 grup de persones
01/32 conjunt de persones
01/22 institució
01/11 grup de persones
04/2 unitat cel·lular
01/46 nucli
01/50 institució
01/2 persones relacionades
01/4 nucli familiar
01/8 conjunt de persones
01/36 unió de persones
04/24 conjunt de persones
04/37 conjunt de persones
04/16 vincle
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Família / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 persones/relacions familiars
04/36 persones/convivència marital
04/13 vincles de parentiu
04/17 subjectes/vincles matrimonials/vincles anàlegs/vincles filials/normes
01/21 vincle parentiu
04/31 vincles de parentiu natural/vincle de parentiu civil
04/28 vincles filials/conjugals
01/25 membres/pares/fills/germans
01/19 home/dona/parelles/sexe
04/33 home/dona/efectes personals/efectes patrimonials
01/58 [no respon]
01/3 persones/vincles afectius/vincles de sang/cònjuges/parella de fet/fills
04/7 família/parella/matrimoni/parella estable/relació marital
04/5 persones
04/15 unió estable/persones/vincle afectiu/vincle sanguini/nucli
04/14 parentiu
04/32 vincle sanguini/vincle jurídic/unitat econòmica/unitat afectiva
01/57 home/dona/fills
01/49 persones/relació afectiva/relació de parentiu
01/51 relació afectiva/relació filial
01/16 cònjuges/fills/parents
04/23 relació de parentiu/consanguineïtat/afinitat
01/33 vincle de sanguinitat
01/44 relacions personals/relacions econòmiques/nucli/persones/descendents/membres
04/8 vincle sanguini
04/18 vincle de parentiu
01/52 persones ascendents/persones descendents/vincle sanguini/relació/nucli familiar
01/23 persones/TC/parella heterosexual/família
01/47 vincles de parentiu ascendent/vincles de parentiu descendent/vincles de parentiu colaterals
01/1 persones/vincles afectius/vincles consanguinis
04/26 vincle afectiu
01/6 cònjuges/fills comuns/fills naturals/fills per adopció/fills per acolliment/parents/família
04/27 vincle afectiu/vincle de parentiu
04/34 relació de parentiu/drets/obligacions
01/28 vincle de sang/adopció
04/19 llaços de parentiu
01/55 relació paterno-filial
01/48 pare/mare/fill
01/30 vincles de sang/vincles jurídics/relació jurídica especial/Dret/autonomia de la voluntat
01/27 relacións de consanguineïtat/relacions d'afinitat
04/3 vincle biològic
01/32 parentiu
01/22 persones/vincle de parentiu
01/11 vincles de sang/vincles afectius/domicili
04/2 vincle de sang/vincle afectiu/ordenament
01/46 nucli/pare/mare/fill
01/50 relacions/persones/vincle sanguini/vincle adoptiu
01/2 vincles de consanguineïtat/domicili familiar/persones/fills adoptius/fills acollits/unitat de vida
01/4 persones/relació de parentiu/ascendents/descendents/nucli familiar/pare/mare/fills naturals/fills adoptius
01/8 persones/convivència/cònjuges/fills
01/36 conjunt de persones
04/24 relació de dependència
04/37 vincle afectiu/vincle de parentiu
04/16 unitat familiar/vincles sanguinis
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Família / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 família
04/36 vincles de parentiu/adopció/consanguineïtat/cònjuges/drets/obligacions
04/13 relacions de parentiu/relacions conjugals
04/17 progenitors/descendents/relació jurídica
01/21 vincle de consanguineïtat/vincle d'adopció
04/31 relacions de parentiu/relacions conjugals/drets
04/28 vincles familiars de parentiu/vincle d'adopció/membres/família
01/25 persones/vincles
01/19 home/dona
04/33 ascendents
01/58 matrimoni/relació paterno-filial
01/3 persones/parella estable/matrimoni/parentiu/consanguineïtat/adopció
04/7 vincle de consanguineïtat/vincle de parentiu/vincle matrimonial/cònjuges/parents
04/5 vncle de parentiu
04/15 vincle de parentiu/matrimoni/filiació natural/adopció/llei/afinitat
04/14 vincles parentius/vincles conjugals
04/32 vincles de parentiu/consanguineïtat/adopció/pare/mare/fills/família

nuclear/cònjuges/ascendents/descendents
01/57 home/dona/ascendents/descendents
01/49 cònjuges/parents
01/51 vincle de consanguineïtat/vincle d'adopció/estatus jurídic
01/16 cònjuges/fills/unió estable de parella
01/34 nucli familiar
04/23 ascendent/matrimoni
01/33 vincles de consanguineïtat
01/44 persones/relacio de consanguineïtat/adopció
04/8 vincle sanguini/família biològica/vincle d'adopció/

parents per consanguineïtat/parents per afinitat
01/52 vincles de consanguineïtat/ascendents/descendents/persona
01/23 [no respon]
01/47 vincle de parentiu/consanguineïtat/adopció/matrimoni
01/1 vincles de parentiu
01/24 vincle de consanguineïtat/membres/relació conjugal
04/26 vincle afectiu
01/6 vincles de parentiu/consanguineïtat/adopció/afinitat/comunitat de vida
04/27 vincle del matrimoni/parentiu
04/34 vincle de matrimoni/vincles de parentiu
01/28 vincle de parentesc/vincle conjugal
04/19 vincles de parentiu/consanguineïtat/adopció/cònjuges/relacions conjugals
01/55 relació de filiació
01/48 cònjuges/parella estable homosexual/parella estable heterosexual/fills/fills adoptats
01/30 cònjuges/parella de fet/parents ascendents/parents descendents/parents

colaterals/dret/aliments
01/9 conjunt de persones/relació de parentiu/consanguineïtat
01/27 vincles de consanguineïtat/vincles d'afinitat
04/3 vincles de parentiu/consanguineïtat/adopció
01/32 vincle de consanguineïtat/matrimoni
01/22 unió de persones/vincle de consanguineïtat/parentiu
01/11 vincle de parentiu/consanguineïtat/adopció/vincle matrimonial/parella
04/2 pare/mare/descendents/fills biològics/fills adoptius
01/46 marit/muller/descendents
01/50 relació de parentiu/consanguineïtat/adopció/relació conjugal
01/2 vincles de matrimoni/vincles de parentiu
01/4 relació de paternitat/pares/fills/vincles/ascendents

/descendents/vincle d'afinitat/vincle de consanguineïtat
01/8 vincles jurídics/matrimoni/adopció/vincles biològics
01/36 relació de consanguineïtat/parentiu
04/24 habitatge familiar/vincle de parentiu/vincle d'afinitat
04/37 relació de parentiu
04/16 pares/pare/mare/fills
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Família / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 nucli estable/lloc
04/36 familiars/vincle de confiança
04/17 subjecció
01/21 comunitat de persones
04/28 agrupació de persones/llar familiar
01/25 clan/nebots
01/19 unió/vida/definició
01/58 [no respon]
04/7 concepte/caràcter
04/15 societat
04/32 agrupació de persones
01/57 unió
01/34 llaços de sang/llaços afectius
01/33 casos/caire
01/23 resultat/projecte/aquell
01/47 conseqüències/
01/1 nucli domèstic
04/26 caire
01/6 familiars
04/34 sèrie
01/28 caso
04/19 llaços de parentiu
01/30 marge d'actuació
01/9 institució social/interrelació/components/causa
01/27 regulació jurídico-legal
04/3 unitat/societat/vincle/unitat
01/32 sèrie de persones/genètica
01/22 lloc
04/2 unitat
01/2 unitat
01/36 lligams sentimentals/consanguinis
04/37 agrupació



580

Família / Unitats de la llengua general Test 2

Alumne Unitats de la llengua general
01/35 situació/voluntat/conseqüències
01/21 raó
04/31 deures
04/28 conseqüència/això/deure/poder
01/3 situació
04/5 afectivitat
04/32 això/concepte/actualitat/grau
01/16 conjunt
01/34 elements
01/44 fonament
04/8 tipus/proximitat/naturalesa/graus
04/18 lligams
01/52 afiliació
01/23 [no respon]
01/6 cas
04/34 menció/fet
01/30 sentit
04/2 unitat cel·lular



581

Separació / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 no dissolució
04/36 no extinció
04/13 no trencament
04/17 fi a la convivència
01/21 desaparició
04/31 situació de fet
04/28 separació de fet
01/25 Desvinculació
01/19 fi del matrimoni
04/33 [no respon]
01/58 no dissolució
01/3 dissolució
04/7 fi del matrimoni
04/5 aturada

04/15 persistència
04/14 [sense descriptor]
04/32 pas previ
01/57 suspensió
01/49 situació de fet
01/51 situació de fet
01/16 situació de fet
01/34 no dissolució
04/23 no trencament
01/33 no extinció
01/44 deixar de conviure
04/8 trencament

04/18 trencament
01/52 estat de fet
01/23 lapsus
01/47 [sense descriptor]
01/1 conseqüències

01/24 trencament legal
04/26 no trencament
01/6 situació de fet

04/27 trencament
04/34 [sense descriptor]
01/28 no desaparició
04/19 no extinció total
01/55 existència de vincles
01/48 voluntat
01/30 característiques
01/9 desaparició

01/27 existència
04/3 suspensió temporal

01/32 no dissolució
01/22 [sense descriptor]
01/11 fi al matrimoni
04/2 primer pas

01/46 fase prèvia
01/50 no extinció del matrimoni
01/2 dissolució
01/4 un dels efectes
01/8 desaparició del vincle

01/36 [sense descriptor]
04/24 suspensió definitiva
04/37 deixar de conviure
04/16 vigència



582

Separació / Descriptors Test 2

Alumnes Descriptors
01/35 no existència
04/36 no extinció
04/13 [no respon]
04/17 enfebliment
01/21 fi del règim jurídic
04/31 situació d'enfebliment
04/28 separació de fet
01/25 [sense descriptor]
01/19 suspensió
04/33 cessament de la convivència
01/58 no extinció
01/3 situació
04/7 relaxació del vinvle
04/5 trencament
04/15 relaxació
04/14 no convivència
04/32 relaxació
01/57 fi
01/49 situació
01/51 cessament de convivència
01/16 no dissolució
01/34 trencament de fet
04/23 relaxació
01/33 no extinció
01/44 suspensió
04/8 relaxació
04/18 [no respon]
01/52 estat
01/23 suspensió parcial
01/47 no extinció
01/1 trencament
01/24 trencament
04/26 trencament
01/6 fi a les obligacions
04/27 relaxació
04/34 relaxació
01/28 desaparició
04/19 relaxació
01/55 no convivència
01/48 suspensió
01/30 situació
01/9 tipus de crisi matrimonial
01/27 fi a la convivència
04/3 situació de trencament
01/32 no dissolució
01/22 situació jurídica
01/11 acabament del matrimoni
04/2 atenuament/debilitat
01/46 no extinció
01/50 situació
01/2 manca de convivència
01/4 desafectació
01/8 situació
01/36 situació jurídica
04/24 suspensió temporal
04/37 no convivència
04/16 relaxació
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Separació / Unitats terminològiques Test 1

Alumnes Unitats terminològiques
01/35 matrimoni
04/36 convivència marital
04/13 cònjuges
04/17 situació de fet/matrimoni/convivència
01/21 convivència/matrimoni
04/31 matrimoni
04/28 marit/muller
01/25 home/dona/vincle matrimonial
04/33 [no respon]
01/3 vincle matrimonial/cònjuges
04/7 cònjuges/matrimoni/fills/relacions/pensió compensatòria
04/5 convivència estable/persones
04/15 dissolució
04/32 dissolució/matrimoni/cònjuges/persones
01/57 convivència
01/49 parts integrants/matrimoni
01/16 cònjuges/convivència
01/34 relació afectiva
01/44 cònjuges
04/8 matrimoni
04/18 convivència/cònjuges
01/23 convivència
01/1 béns patrimonials
01/24 convivència/matrimoni/efectes legals
04/26 relació econòmica
01/6 convivència/cònjuges/dissolució/matrimoni
04/27 vincle afectiu/convivència
04/34 declaració judicial
01/28 relació matrimonial
04/19 càrregues
01/55 cònjuges
01/48 subjectes/persones/matrimoni
01/30 situació de crisi
01/9 vincle matrimonial
01/27 convivència
04/3 vincle matrimonial/convivència/parella/matrimoni/relació
04/2 dissolució/suspensió
01/46 dissolució/matrimoni/jutge/divorci
01/4 dissolució/matrimoni/vincle familiar/règim jurídic matrimonial i
01/8 vincle/cònjuges
01/36 cas
04/24 matrimoni
04/37 cònjuges
04/16 matrimoni/separació temporal/dissolució/reconciliació



584

Separació / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 convivència conjugal/trencament/règim matrimonial
04/36 vincle matrimonial
04/13 [no respon]
04/17 vincle matrimonial
01/21 negoci jurídic/matrimoni/obligacions/cònjuges
04/31 efectes del matrimoni
04/28 cònjuge/parella/separació judicial/sentència
01/25 membres/parella/matrimoni
01/19 sentència judicial/efectes personals/efectes patrimonials/matrimoni/vincle matrimonial/parella
04/33 separació judicial/separació de fet/divorci
01/58 matrimoni/efectes del matrimoni
01/3 parella/matrimoni/convivència marital
04/7 separació de fet/separació judicial/efectes
04/5 vincle afectius/convivència/cònjuge
04/14 cònjuges/vincle matrimonial
04/32 cònjuges/matrimoni/drets/separació judicial/separació de fet
01/57 convivència/cònjuges/matrimoni
01/49 matrimoni/cònjuges
01/16 obligacions/cònjuges/matrimoni
01/34 persones
04/23 deures/matrimoni/convivència/dissolució
01/33 matrimoni
01/44 efectes personals/matrimoni/vincle matrimonial
04/18 [no respon]
01/52 matrimoni/drets/obligacions
01/23 obligacions personals/obligacions patrimonials
01/47 vincle matrimonial/eficàcia del matrimoni/efectes personals/efectes patrimonials
01/1 efectes personals/efectes patrimonials/matrimoni/vincle matrimonial
01/24 vincle matrimonial/règim econòmic/obligacions
04/26 convivència matrimonial/vincle
01/6 obligacions/cònjuges/matrimoni
04/34 vincle matrimonial/convivència
01/28 matrimoni/vincle matrimonial
01/55 parella/matrimoni
01/48 règim econòmic matrimonial/efectes personals/matrimoni
01/30 causa legal/sentència/suspensió/efectes personals/efectes patrimonials
01/9 vincle matrimonial/suspensió/efectes personals/efectes patrimonials/matrimoni
01/27 convivència matrimonial/matrimoni
04/3 convivència/jutge/dissolució del matrimoni
01/32 matrimoni
01/22 relació/cònjuges/dissolució/matrimoni
01/11 matrimoni
04/2 obligacions/matrimoni
01/46 vincle matrimonial
01/50 separació judicial/separació de fet/matrimoni
01/2 vincle conjugal/separació judicial/separació de fet/dissolució
01/4 matrimoni/vincle jurídic matrimonial/desafectació/obligacions personals patrimonials
01/8 dissolució/vincle matrimonial
01/36 matrimoni/règim del matrimoni
04/24 matrimoni/dissolució
04/37 cònjuges



585

Separació / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
04/17 efectes jurídics
01/21 figura/desaparició
01/25 desvinculació
01/19 fi/acord/voluntat/parts
04/33 [no respon]
01/58 sèrie
01/3 fi
04/7 motius/possibilitat
04/5 aturada
04/15 efectes jurídics
04/14 vincle matrimonial
04/32 pas/efectes civils/repartiments
01/49 vides
04/23 vincle matrimonial
01/23 lapsus
01/47 efectes
01/6 efectes
04/19 extinció/efectes
01/48 voluntat
01/30 caràcter/via/resolució
01/9 caràcter/desaparició/via de fet
04/3 aire
01/32 dissolució
01/22 possibilitat
01/11 validesa
04/2 pas/efectes
01/46 fase
01/50 extinció
01/2 causes/procediment
01/4 efectes/fet
01/8 desaparició/voluntat/ambdós
04/16 vigència



586

Separació / Unitats de la llengua general Test 2

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 situació
04/13 [no respon]
04/17 enfebliment/casos
01/21 fi
04/31 situació/enfebliment
04/28 fet
01/19 sentència
04/33 pas
01/3 fet
04/7 casos
04/32 deures
01/57 fi
01/49 situació
01/51 abolició
01/16 deures
04/23 pas
04/18 [no respon]
01/52 estat/efecte
01/23 efectes/allò
01/24 liquidació/desaparició
01/6 deures personals/deures patrimonials
04/34 deures
01/28 desaparició/efectes econòmics/efectes
04/19 període
01/48 situació transitòria/situació
01/30 situació/efectes constitutius
01/9 tipus de crisi/desaparició/eliminació
04/3 extinció
01/11 acabament/conseqüències
04/2 atenuament/debilitat
01/50 cas
01/2 manca
04/24 efectes



587

Dissolució / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 [sense descriptor]
04/36 extinció
04/13 trencament
04/17 extinció
01/21 institució
04/31 resolució judicial
04/28 deixa d'existir
01/25 desaparició
01/19 dissolució del matrimoni
04/33 [no respon]
01/58 [no respon]
01/3 no existència
04/7 [no respon]
04/5 aturada definitiva
04/15 extinció
04/14 desaparició
04/32 desaparició
01/57 extinció
01/49 desvinculació formal
01/51 projecció
01/16 [sense descriptor]
01/34 deixar sense efectes
04/23 trencament
01/33 extinció
01/44 deixar d'existir
04/8 nul·litat matrimonial
04/18 trencament
01/52 extinció
01/23 trencament
01/47 anul·lació
01/1 nul·litat
01/24 trencament
04/26 trencament
01/6 [sense descriptor]
04/27 liquidació
04/34 [sense descriptor]
01/28 desaparició
04/19 extinció
01/55 [sense descriptor]
01/48 [sense descriptor]
01/30 nul·litat
01/9 desaparició
01/27 no existència
04/3 fi del matrimoni
01/32 separació/dissolució
01/22 [sense descriptor]
01/11 [sense descriptor]
04/2 extinció
01/46 [sense descriptor]
01/50 extinció
01/2 [sense descriptor]
01/4 trencament
01/8 desaparició
01/36 [sense descriptor]
04/24 no suspensió
04/37 deixa d'existir
04/16 extinció



588

Dissolució / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 trencament
04/36 extinció
04/13 [no respon]
04/17 fi
01/21 extinció
04/31 situació
04/28 [sense descriptor]
01/25 [sense descriptor]
01/19 extinció
04/33 liquidació
01/58 extinció
01/3 trencament
04/7 trencament
04/5 trencament
04/15 extinció
04/14 desaparició
04/32 desaparició
01/57 extinció
01/49 acte
01/51 abolició
01/16 posar fi
01/34 trencament
04/23 trencament
01/33 extinció
01/44 extinció
04/8 extinció
04/18 [no respon]
01/52 trencament
01/23 trencament
01/47 desaparició
01/1 nul·litat
01/24 trencament
04/26 extinció
01/6 trencament
04/27 extinció
04/34 trencament
01/28 desaparició
04/19 extinció
01/55 [sense descriptor]
01/48 extinció
01/30 situació
01/9 desaparició
01/27 desaparició
04/3 declaració judicial
01/32 [sense descriptor]
01/22 manca d'efectes
01/11 resolució
04/2 extinció
01/46 extinció
01/50 trencament
01/2 [sense descriptor]
01/4 trencament
01/8 trencament
01/36 situació jurídica
04/24 finalització
04/37 dissolució
04/16 extinció



589

Dissolució / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

04/36 mort/divorci
04/13 vincles/cònjuges/liquidació
04/17 norma
01/21 institució/matrimoni
04/31 matrimoni
04/28 matrimoni
01/25 vincle matrimonial
01/19 matrimoni/mort
04/33 [no respon]
01/58 [no respon]
01/3 cònjuges/mort
04/7 [no respon]
04/5 relació/persones
04/15 matrimoni
04/32 desaparició/efectes
01/57 vincle
01/49 persones
01/51 àmbit legal
01/16 mort/cònjuges/resolució judicial
01/34 matrimoni
01/33 relació
01/44 relació jurídica
04/8 nul·litat matrimonial/matrimoni
04/18 liquidació/matrimoni
01/52 relació jurídica
01/23 vincle matrimonial
01/47 anul·lació/matrimoni
01/24 vincle jurídic/matrimoni
04/26 relació matrimonial
01/6 matrimoni/mort/divorci/nul·litat
04/27 matrimoni
04/34 declaració judicial
01/28 relació matrimonial
01/55 cònjuges
01/48 parella/mort/cònjuges
01/30 institució/matrimoni
01/9 matrimoni
01/27 matrimoni/dret de família
04/3 matrimoni
01/32 matrimoni
01/22 matrimoni
01/11 matrimoni
04/2 matrimoni/relacions
01/46 matrimoni
01/50 matrimoni
01/2 mort/divorci
01/4 vincles/nul·litat matrimonial/divorci
01/8 parts/mort/incapacitat/separació/vincle matrimonial
01/36 matrimoni
04/24 matrimoni/requisits
04/37 matrimoni
04/16 matrimoni



590

Dissolució / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 divorci/règim
04/36 divorci/nul·litat/vincle matrimonial
04/13 [no respon]
04/17 vincle matrimonial/cònjuges/comunitat de vida
01/21 matrimoni/divorci/mort/declaració de falliment/efectes
04/31 cessament
04/28 cònjuges/mort
01/25 matrimoni
01/19 separació/vincle matrimonial
04/33 règim econòmic/matrimoni
01/58 matrimoni/mort/divorci
01/3 divorci/mort/contraents/vincle jurídic
04/7 matrimoni/vincle conjugal/cònjuges
04/5 vincle matrimonial/cònjuges
04/15 vincle matrimonial
04/14 vincle matrimonial/divorci/nul·litat/mort
04/32 vincle matrimonial/nul·litat/mort/divorci
01/57 matrimoni/divorci/nul·litat/mort
01/49 matrimoni
01/51 matrimoni
01/16 matrimoni
01/34 persones
04/23 vincle conjugal/matrimoni
01/33 matrimoni
01/44 vincle matrimonial
04/8 vincle matrimonial/matrimoni
04/18 [no respon]
01/52 relació conjugal
01/23 vincle jurídic/cònjuges
01/47 matrimoni
01/1 matrimoni
01/24 vincle matrimonial/efectes
04/26 vincle matrimonial
01/6 vincle/cònjuges
04/27 vincle jurídic/matrimoni
04/34 vincle matrimonial/mort/divorci
01/28 efectes econòmics/efectes personals/matrimoni/vincle matrimonial
04/19 vincle matrimonial/mort/sentència/dissolució
01/55 mort/nul·litat/matrimoni
01/48 vincle matrimonial/divorci/mort/declaració de mort
01/30 mort/declaració de mort/divorci/cònjuges/separació
01/9 vincle matrimonial/efectes personals/efectes patrimonials
01/27 matrimoni/efectes jurídics
04/3 matrimoni
01/32 matrimoni
01/11 matrimoni
04/2 matrimoni/mort/divorci
01/46 vincle matrimonial
01/50 mort/declaració de mort/divorci/matrimoni/vincle matrimonial
01/2 nul·litat/divorci/mort/cònjuges
01/4 vincle jurídic/matrimoni/divorci/nul·litat/mort
01/8 vincle matrimonial/crisi matrimonial
01/36 matrimoni/règim jurídic econòmic
04/24 matrimoni
04/37 matrimoni/vincle matrimonial
04/16 vincle matrimonial



591

Dissolució / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
04/13 efectes
04/17 figura jurídica/efectos
01/21 extinció/figura jurídica
04/28 realitat/vida jurídica
01/19 causa/res
04/33 [no respon]
01/58 [no respon]
01/3 voluntat/situació
04/7 [no respon]
04/5 aturada
04/32 desaparició/efectes
01/57 extinció
01/49 desvinculació
01/51 projecció
01/34 efectes
04/23 vincle matrimonial
04/8 declaració/efecte
04/18 existència/trencament/efectes
01/52 resultat/extinció
01/23 trencament
01/47 situació
01/1 efecte jurídic
01/24 efectes
04/26 vessants
04/19 extinció
01/48 causa
01/30 forma
01/9 desaparició/causa legal/via de fet
04/3 fi
01/22 possibilitat
04/2 extinció/trencament
01/2 procés
01/8 causes/voluntat/fet/desaparició
01/36 possibilitat
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Dissolució / Unitats de la llengua general Test 2

Alumnes Unitats de la llengua general
04/13 [no respon]
04/17 fin
04/31 situació
04/28 voluntat/exemple
01/19 mateix/diferència/cas
04/33 liquidació
01/58 causa
04/32 desaparició
01/51 abolició
04/8 conseqüència/deures
04/18 [no respon]
04/34 casos
01/28 desaparición
04/19 moment
01/30 situació/desvinculació/diferència
01/9 desaparició
01/22 manca/punt de vista
01/11 resolució
04/2 situació/cas
01/50 supòsits
04/24 finalització



593

Convivència / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 relació
04/36 [sense descriptor]
04/13 [sense descriptor]
04/17 fonament
01/21 un dels requisits
04/31 [sense descriptor]
04/28 convivència
01/25 [sense descriptor]
01/19 [sense descriptor]
04/33 una de les característiques
01/58 [sense descriptor]
01/3 [no respon]
04/7 [sense descriptor]
04/5 relació
04/15 pressupòsit
04/14 característica
04/32 [resposta invàlida]
01/57 requisit
01/49 parella estable
01/51 [sense descriptor]
01/16 [sense descriptor]
01/34 [sense descriptor]
04/23 requisit
01/33 requisit
01/44 una de les formes
04/8 [sense descriptor]
04/18 pressupòsit
01/52 [sense descriptor]
01/23 requisit
01/47 [sense descriptor]
01/1 forma
01/24 parella estable
04/26 [sense descriptor]
01/6 requisit
04/27 hostatjar-se
04/34 [sense descriptor]
01/28 [sense descriptor]
04/19 un dels elements
01/55 [sense descriptor]
01/48 [sense descriptor]
01/30 [sense descriptor]
01/9 [sense descriptor]
01/27 relació
04/3 element fonamental
01/32 [sense descriptor]
01/22 [sense descriptor]
01/11 el fet de
04/2 requisit
01/46 parella estable
01/50 requisit
01/2 situació de comunitat
01/4 relació
01/8 [sense descriptor]
01/36 condición
04/24 el fet que
04/37 [sense descriptor]
04/16 conviure



594

Convivència / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 situació
04/36 relació
04/13 viure
04/17 manteniment
01/21 un dels elements
04/31 cohabitació
04/28 el fet de
01/25 relació
01/19 viure en comú
04/33 deures
01/58 el fet de
01/3 situació de fet
04/7 [sense descriptor]
04/5 forma
04/15 comunitat de vida
04/14 viure junts
04/32 compartir
01/57 realització
01/49 [no respon]
01/51 residència
01/16 aquella situació
01/34 unió
04/23 el fet de
01/33 relació
01/44 situació
04/8 forma de viure
04/18 el fet de
01/52 [sense descriptor]
01/23 [no respon]
01/47 vida conjunta
01/1 residir
01/24 persones
04/26 compartir
01/6 el fet de
04/27 viure/compartir
04/34 [no respon]
01/28 vida en comú
04/19 el fet de viure
01/55 viure amb parella
01/48 relació
01/30 situació
01/9 relació
01/27 viure junts
04/3 estat
01/32 [sense descriptor]
01/22 vida conjunta
01/11 vida en comú
04/2 constitució
01/46 intenció
01/50 [no respon]
01/2 situació
01/4 [sense descriptor]
01/8 el fet de
01/36 situació
04/24 el fet de
04/37 viure
04/16 el fet de



595

Convivència / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 relació estable/convivència temporal
04/36 parella estable/convivència
04/13 parella estable/persones
04/17 parella estable/drets/obligacions
01/21 parella estable/fidelitat
04/31 parella estable
04/28 persones/estabilitat
01/25 persones/família
01/19 parella estable
04/33 parella estable
01/58 relació familiar
01/3 [no respon]
04/7 requisits
04/5 persones
04/15 parella estable
04/14 parella estable
04/32 [resposta invàlida]
01/57 unió estable de parella homosexual
01/49 parella estable
01/51 parella estable
01/16 persones/parella estable
01/34 parella estable
04/23 parella estable
01/33 parella estable/situació de fet
01/44 parella estable homosexual/categoria jurídica
04/8 parella estable/matrimoni
04/18 parella estable
01/52 convivència/parella estable
01/23 unió estable de parella/parelles homosexuals/parelles heterosexuals
01/1 parella estable/parelles
01/24 convivència/parella estable
04/26 home/dona/vincle afectiu/matrimoni
01/6 unió estable de parella/convivència/parella
04/27 relació/persones/tipus de relació
04/34 relació afectiva/parella estable
01/28 parella estable
04/19 unió de fet/parella estable de fet
01/55 parella estable
01/48 parella estable
01/30 necessitat/parella estable/affectio maritalis
01/9 parella estable
01/27 nivell de parentiu
04/3 unió estable de parella/parella/convivència
01/22 parella estable
01/11 càrregues/llar
04/2 parella estable
01/46 unions de fet/convivència/persona/matrimoni/vincle
01/50 parella estable
01/2 persones
01/4 persones/LUEP/parella homosexual/parella heterosexual/fill comú
01/8 parella estable
01/36 parella estable
04/24 parella estable
04/37 estabilitat
04/16 parella estable



596

Convivència / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 parella/família
04/36 parelles
04/13 habitatge
01/21 vincle/individus/parella homosexual/parella heterosexual
04/31 domicili/manteniment/relacions afectives
04/28 persones/habitatge
01/25 membres/família/vincles/consanguineïtat/

vincle conjugal
04/33 deures/matrimoni/fidelitat
01/58 persones
01/3 parella/convivència marital
04/7 persones/separacions
04/5 persones/relació homosexual/relació heterosexual/matrimoni/parella estable
04/15 persones/ordenament jurídic/regulació/matrimoni
04/32 habitatge
01/49 [no respon]
01/51 persones
01/16 parella/parella homosexual/parella heterosexual
01/34 persones/domicili/relació sentimental
04/23 domicili/persones/vivenda
01/33 persones
01/44 parelles/domicili
04/8 obligació/institució/matrimoni civil/convivència de fet/parella/unió homosexual/parella heterosexual
04/18 obligació
01/52 persones
01/23 [no respon]
01/47 persona/despeses
01/1 habitacle
04/26 persona
01/6 domicili/comunitat de vida/cònjuges/fills/parents
04/34 [no respon]
01/28 matrimoni/parella estable
04/19 permanença
01/55 parella/relació "afectio maritalis"
01/48 persones/habitatge
01/30 cònjuges/parella homosexual/parella heterosexual/relació estable/affectio

maritalis/persones/domicili/cessament de convivència
01/9 persones/domicili
01/27 cònjuges/membres/parella
04/3 persones/sostre
01/32 persones
01/22 domicili
01/11 persones/vincle/matrimoni/domicili
04/2 persones/comunitat de vida/drets/deures/càrregues familiars
01/46 persona/despeses/convivència
01/50 [no respon]
01/2 persones/sexe/obligació
01/4 persones/despeses
01/8 persona/domicili
01/36 parella homosexual/parella heterosexual/règim/parelles estables/drets/deures
04/24 habitatge/persones
04/37 persona
04/16 persones/sexe/matrimoni



597

Convivència / Unitats de la llengua general Test 1

Alumnes Unitats de la llengua general
01/35 correlació/relació
04/13 període de temps
04/17 fonament/existència/components/esfera
01/21 requisits
04/31 període de temps/conseqüència
04/33 característiques
01/3 [no respon]
04/7 efectes
04/15 pressupòsit
04/14 característica
04/32 [resposta invàlida]
01/57 constitució
01/49 existència
01/16 concepte
04/23 existència
01/44 formes/condició/fonament/creació
04/18 pressupòsit
01/23 anys/unió/requisit
01/47 efectes
01/1 forma/relació
01/24 existència/parella estable/éssers humans
01/6 requisit/importància/temps/unió
04/27 cas/necessitat/hostatjar-se
04/34 període de temps
04/19 elements essencials
01/55 temps
01/48 anys
01/30 característiques
01/9 existència
01/27 nivell de parentiu
04/3 element fonamental
01/32 període de temps
01/22 condició/formació/conceptes
01/11 el fet de viure
04/2 caràcter
01/46 temps/tema/importància/efectes jurídics
01/50 característica
01/2 situació de comunitat/afectivitat
01/4 relació/conseqüències/efectes jurídics/requisit/anys
01/8 espai
04/24 element/el fet que/temps
04/37 forma/temps/continuació



598

Convivència / Unitats de la llengua general Test 2
Alumnes Unitats de la llengua general

01/35 situació/sostre
04/36 vida
04/13 viure
04/17 relacions/temps
01/21 elements/cas
04/31 col·laboració/vida
04/28 fet/coses
01/25 relación
01/19 viure
01/58 fet
01/3 temps
04/7 lloc/raó/treball
04/5 forma/paliatiu/vincle de fet/material
04/15 efectes
04/14 viure/espai
04/32 compartir
01/57 realització/vida
01/49 [no respon]
01/51 residència
01/16 situació/temps/raó/treball
01/34 unió
04/23 fet
01/33 període
01/44 situació
04/8 forma de vida/cas/voluntat/anys
04/18 fet/tasques
01/52 casa/relació
01/23 [no respon]
01/47 vida/intenció
01/1 elements
04/26 compartir/vida
01/6 fet/cas
04/27 viure/lloc/vida
04/34 [no respon]
01/28 vida
04/19 fet/ànim/permanença
01/55 viure/temps/any
01/30 situació
01/9 fet/aspectes
01/27 viure
04/3 estat
01/32 lloc
01/22 vida
01/11 vida/vida marital
04/2 constitució/sèrie
01/46 intenció
01/50 [no respon]
01/2 situació/vida marital/deures/això
01/4 punt/temps
01/8 fet/temps
01/36 això
04/24 fet
04/37 viure/temps
04/16 fet/residència



599

Parella estable / Descriptors Test 1
Alumnes Descriptors

01/35 [sense descriptor]
04/36 unió
04/13 [sense descriptor]
04/17 [sense descriptor]
01/21 [sense descriptor]
04/31 [sense descriptor]
04/28 parella de fet
01/25 parella
01/19 [sense descriptor]
04/33 [sense descriptor]
01/58 unió
01/3 estatus
04/7 [sense descriptor]
04/5 unió
04/15 [sense descriptor]
04/14 [sense descriptors]
04/32 [resposta invàlida]
01/57 [sense descriptor]
01/49 [sense descriptor]
01/51 parella
01/16 [sense descriptor]
01/34 [sense descriptor]
04/23 [sense descriptor]
01/33 [sense descriptor]
01/44 [sense descriptor]
04/8 parella
04/18 [sense descriptor]
01/52 [sense descriptor]
01/23 [sense descriptor]
01/47 [sense descriptor]
01/1 [sense descriptor]
01/24 convivència
04/26 [sense descriptor]
01/6 [sense descriptor]
04/27 vincle d'afectivitat
04/34 [sense descriptor]
01/28 parella
04/19 [sense descriptor]
01/55 parella
01/48 [sense descriptor]
01/30 [sense descriptor]
01/9 [sense descriptor]
01/27 relació
04/3 [sense descriptor]
01/32 convivència
01/22 [sense descriptor]
01/11 relació
04/2 [sense descriptor]
01/46 [sense descriptor]
01/50 [sense descriptor]
01/2 unió
01/4 [sense descriptor]
01/8 parella
01/36 [sense descriptor]
04/24 [sense descriptor]
04/37 parella
04/16 [sense descriptor]



600

Parella estable / Descriptors Test 2
Alumnes Descriptors

01/35 situació
04/36 aquella parella
04/13 parella de fet
04/17 comunitat de vida
01/21 aquella parella
04/31 parella
04/28 parella
01/25 aquella parella
01/19 unió
04/33 aquella parella
01/58 aquella parella
01/3 parella
04/7 parella
04/5 relació de convivència

04/15 unió estable i duradora
04/14 convivència
04/32 dues persones
01/57 parella
01/49 aquelles persones
01/51 unió
01/16 aquella parella
01/34 parelles
04/23 aquella parella
01/33 aquella parella
01/44 dues persones
04/8 parella

04/18 parella
01/52 aquella parella
01/23 aquella parella
01/47 parella
01/1 convivència

01/24 dos membres
04/26 unió
01/6 parella

04/27 dues persones
04/34 unió
01/28 unió
04/19 parella
01/55 aquella parella
01/48 relació
01/30 persones
01/9 relació

01/27 parella
04/3 aquella parella

01/32 aquella parella
01/22 aquelles parelles
01/11 unió
04/2 un home i una dona/dos homes/dues dones

01/46 aquella parella
01/50 aquella parella
01/2 persones
01/4 persona
01/8 convivència

01/36 relació
04/24 unió
04/37 2 persones
04/16 convivència



395

Parella estable / Unitats terminològiques Test 1
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 convivència
04/36 convivència
04/13 convivència
04/17 convivència
01/21 convivència
04/31 convivència
04/33 convivència
01/58 sexe/relació marital
01/3 persones/drets/parella estable
04/7 persones/majors d'edat/relació marital/escriptura pública/LUEP
04/5 estabilitat/permanència
04/15 convivència
04/14 convivència
04/32 [resposta invàlida]
01/57 convivència
01/49 relació de convivència
01/51 convivència/status jurídic/individus/Registre Civil
01/16 convivència/membres
01/34 convivència
04/23 convivència
01/33 convivència/individus
01/44 convivència
04/8 negoci jurídic/matrimoni/relació d'afectivitat/domicili
04/18 llei
01/52 convivència/relació familiar
01/23 llei/convivència
01/47 matrimoni
01/1 convivència
01/24 requisit/parella
04/26 convivència
01/6 convivència/matrimoni/parella de fet
04/27 relació/persones
04/34 convivència
01/28 domicili conjugal
04/19 persona/requisits
01/55 matrimoni
01/48 llei/parelles de fet/matrimoni civil
01/30 convivència
01/9 convivència
04/3 estabilitat
01/22 convivència
01/11 voluntat d'estabilitat/convivència
04/2 convivècia
01/46 convivència
01/50 convivència
01/2 persones/vincle recíprocs
01/4 unió de fet/matrimoni civil/convivència marital/vincle familiar/persones
01/8 persones
01/36 convivència
04/24 convivència
04/37 convivència
04/16 convivència



396

Parella estable / Unitats terminològiques Test 2
Alumnes Unitats terminològiques

01/35 parella heterosexual/parella homosexual
04/36 persones
04/17 persones/sexe/vincle matrimonial
01/21 negoci jurídic/matrimoni/parella homosexual
04/31 convivència/fills/acte formal/Registre Civil
04/28 matrimoni/parella estable/convivència/deures/parts/matrimoni
01/19 persones/sexe/impediments matrimonials/art. 46-47/CC
04/33 matrimoni
01/58 convivència marital
01/3 homosexuals/heterosexuals/llei/convivència
04/7 sexe/majors d'edat/escriptura pública/homosexuals/heterosexuals/fills
04/5 persones/homosexual/heterosexual/

matrimoni
04/15 home/dona/persones/sexe/llei/

consentiment/impediments
04/14 persones/sexe
04/32 homosexual/heterosexual/unió estable de parelles/LUEP/convivència/escriptura pública/fills/majors

d'edat/impediments/CC/
matrimoni/parents colaterals

01/57 fill
01/49 matrimoni
01/51 persones/vincle matrimonial/matrimoni
01/16 LUEP/fill
01/34 unió/document públic
04/23 convivència/llei
01/33 drets/LUEP
01/44 sexe
04/8 sexe/unió/vincle jurídic
01/52 matrimoni
01/23 sexe/nucli convivencial
01/47 convivència/matrimoni/acte formal
01/1 persones/règim econòmic
01/24 majors d'edat/matrimoni
04/26 home/dona/parella estable homosexual/cònjuges
01/6 persones/sexe/parelles heterosexuals/parelles homosexuals/parella

estable de fet
04/27 llei/règim
04/34 persones/majors d'edat/relació de convivència/llei 10-98/parella heterosexual/parella homosexual
01/28 home/dona/persones/sexe/impediment/

matrimoni/règim legal
01/55 relació sentimental
01/48 persones/parella homosexual/parella heterosexual/matrimoni
01/30 sexe/majors d'edat/emancipats/parents/

línia colateral/grau/relació estable
01/9 persones/deures/obligacions/convivència
01/27 matrimoni/parella homosexual/parella heterosexual/LUEP
04/3 convivència
01/32 requisits/matrimoni/registre
01/22 vincle matrimonial/drets/deures
01/11 persones/vincle matrimonial/fills/domicili
04/2 parella estable heterosexual/home/dona/parella homosexual/obligacions/drets/llei
01/46 règim/llei/matrimoni
01/50 parella homosexual/parella heterosexual/drets/obligacions
01/2 persones/sexe/deures/obligacions
01/4 LUEP/parelles homosexuals/parelles heterosexuals/persona/béns/vivenda/despeses familiars
01/8 persones/domicili/parella estable
01/36 parella homosexual/parella heterosexual/

règim/parelles estables/drets/deures
04/24 persones/sexe/vincle afectiu
04/16 persones/sexe/vincle matrimonial



397

Parella estable / Unitats de la llengua general Test 1

Alumne Unitats de la llengua general
01/35 mínim
04/13 pressupòsits
04/31 beneficis/situació
01/58 forma
01/3 estatus/implicacions/deures/fet
04/7 caràcter/conseqüències/això
04/5 grau/temps
04/32 [resposta invàlida]
01/51 pla
01/16 existència
04/8 col·laboració/manera
04/18 efectes
01/52 amistat
01/47 efectes
01/24 temps
01/28 día a día
04/19 temps
01/48 variants
01/9 punt de vista
01/11 afecte
01/2 unió/oficialitat jurídica
01/4 cas
01/36 experiència/casos/condició
04/16 fet



398

Parella estable / Unitats de la llengua general Test 2

Alumne Unitats de la llengua general
01/35 situació/període/anys
04/13 anys
04/17 necessitat
01/21 període
04/31 temps/constitució
04/28 formalització
04/33 condicions
01/58 intenció/període
01/3 regularització/anys/rellevància
04/7 anys
04/5 paliatiu/vincle de fet/vincle material
04/15 consideració/capacitat/concurrència
04/14 anys
04/32 anys/formes/referència
01/57 vida
01/49 acte civil/acte religiós/efectes
01/51 situació
01/16 anys
01/34 anys
04/23 temps
01/33 anys
01/52 vida marital/període
01/47 voluntat/celebració
01/24 celebració
04/26 ordenament/tracte/tractament
04/34 sèrie/efectes
01/55 temps/anys
01/48 concepte/casos
01/30 línia vertical/afecte/característiques
01/9 constància/assumpció
01/27 anys/temps
04/3 ànim/continuïtat
01/11 anys/vida
04/2 cas/interessats/pas/temps
01/46 situació/punt de vista
01/2 situació/vida/anys/rellevància
01/4 concepte/cas
01/8 temps/any
01/36 això
04/16 conseqüència
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ANNEX 5

CATEGORIES D’INCREMENT DE CONEIXEMENT



400

Categories d’increment en tots els alumnes (57)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/1 01/23 01/2 01/11 01/21

01/8 01/24 01/3 01/16 01/51

01/9 01/46 01/4 01/22 01/55

01/19 01/47 01/6 01/52 04/8

01/44 04/15 01/25 04/34

01/44 04/19 01/27

04/3 04/23 01/28

04/26 01/30

01/32

01/33

01/34

01/35

01/36

01/48

01/49

01/50

01/57

01/58

04/2

04/5

04/7

04/13

04/14

04/16

04/17

04/18

04/24

04/27

04/28

04/31

04/32

04/33

04/36

04/37
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Categories d’increment en els alumnes
amb contactes amb el món jurídic (15)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/19 01/46 01/6 01/6 [--]

01/28 04/34

01/48

01/49

01/57

01/58

04/2

04/32

04/33

01/33

04/18



402

Categories d’increment en els alumnes
sense contactes amb el món jurídic (42)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/1 01/23 01/2 01/11 01/21

01/8 01/24 01/3 01/16 01/51

01/9 01/47 01/4 01/22 01/55

01/44 04/15 01/25 01/52 04/8

04/3 04/19 01/27 04/34

04/3 04/23 01/30

04/26 01/32

01/34

01/35

01/36

01/50

04/5

04/7

04/13

04/14

04/16

04/17

04/24

04/27

04/28

04/31

04/36

04/37
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Categories d’increment en el concepte de filiació adoptiva
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/19 01/1 01/2 01/6 04/8

01/24 01/3 01/8 01/9 04/34

01/52 01/4 01/21 01/11

04/13 01/16 01/23 01/22

01/28 01/25 01/35

01/34 01/27 01/36

01/44 01/30 01/49

01/50 01/32 04/16

04/3 01/33 04/18

01/47 04/27

01/48

01/51

01/55

01/57

01/58

04/2

04/5

04/7

04/14

04/15

04/17

04/19

04/23

04/24

04/26

04/28

04/31

04/32

04/33

04/36

04/37
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Categories d’increment en el concepte d’aliments
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/2 01/4 01/1 01/28 01/22

01/8 01/6 01/3 01/52 01/48

01/19 01/9 01/11 04/8 04/3

01/23 01/24 01/16 04/26 04/13

01/49 01/25 01/21 04/23

01/58 01/30 01/27

01/44 01/32

04/2 01/33

04/5 01/34

04/17 01/35

04/27 01/36

04/28 01/46

04/33 01/47

01/50

01/51

01/55

01/57

04/3

04/7

04/19

04/15

04/16

04/18

04/19

04/24

04/31

04/32

04/34

04/36

04/37
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Categories d’increment en el concepte de despeses
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

04/2 01/1 01/2 01/21 01/4

04/7 01/3 01/6 01/28 01/16

01/8 01/11 01/36 01/22

01/9 01/23 01/50 01/33

01/19 01/24 04/5

01/27 01/25 04/14 01/35

01/44 01/30 04/15 01/51

01/46 01/32 04/24 01/55

01/47 01/48 04/32 01/58

04/3 01/49 04/33 04/8

01/52 04/23

01/57 04/28

04/13 04/34

04/16

04/17

04/18

04/19

04/26

04/27

04/31

04/36

04/37
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Categories d’increment en el concepte de capítols matrimonials
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/9 01/6 01/1 01/2 01/3

04/2 04/27 01/8 01/4 01/11

04/18 04/32 01/16 01/44 01/22

01/19 01/48 01/24

01/21 04/5 01/27

01/23 04/8 01/32

01/25 04/3 01/33

01/28 04/18 01/34

01/30 04/24 01/36

01/35 04/36 01/47

01/46 01/51

01/49 01/52

01/50 01/55

01/57 04/7

01/58 04/16

04/3 04/17

04/14 04/19

04/15 04/31

04/23 04/33

04/26 04/37

04/34



407

Categories d’increment en el concepte de família
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/9 01/24 01/1 01/3 01/51

01/19 01/34 01/2 01/4 04/8

01/36 04/7 01/6 01/21 04/18

01/58 04/15 01/8 01/23

04/3 04/37 01/11 01/52

04/36 01/16 04/31

01/22 04/32

01/25

01/27

01/28

01/30

01/32

01/33

01/35

01/44

01/46

01/47

01/48

01/49

01/50

01/55

01/57

04/2

04/5

04/13

04/14

04/16

04/17

04/19

04/23

04/24

04/26

04/27

04/28

04/33

04/34
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Categories d’increment en el concepte de separació
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/4 01/22 01/1 01/30 01/3

01/19 04/33 01/2 01/33 01/6

01/8 01/49 01/11

01/9 01/55 01/16

01/21 01/57 01/23

01/25 04/2 01/24

01/27 04/3 01/28

01/32 04/19 01/34

01/36 04/24 01/35

01/44 04/27 01/50

01/46 04/34 01/51

01/47 04/36 01/52

01/48 04/37 04/7

01/58 04/13

04/5 04/16

04/14 04/17

04/15 04/18

04/26 04/23

04/28 04/31

04/32



409

Categories d’increment en el concepte de dissolució
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/8 01/3 01/1 01/4 01/30

01/9 01/11 01/2 01/16 04/13

01/48 01/21 01/6 01/19

01/52 01/23 01/27 01/22

01/58 01/24 01/28 01/25

04/5 01/34 01/32 01/51

04/7 01/44 01/33 04/24

04/16 01/46 01/35 04/27

04/17 01/49 01/36 04/31

04/33 01/50 01/47

01/57 01/55

04/3 04/2

04/8 04/14

04/15 04/18

04/19 04/23

04/26 04/28

04/36 04/32

04/37 04/34
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Categories d’increment en el concepte de convivència
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/3 01/6 01/1 01/8 01/2

01/4 01/22 01/11 01/9 01/16

01/24 01/35 01/25 01/19 01/49

01/44 01/48 01/27 01/21 01/50

01/46 01/30 01/23 01/52

04/24 01/32 01/28 04/5

01/34 01/33 04/8

01/36 01/55 04/16

01/47 01/57 04/17

01/51 04/2 04/26

01/58 04/7 04/28

04/3 04/19 04/34

04/7

04/14

04/15

04/18

04/23

04/17

04/31

04/32

04/33

04/36

04/37
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Categories d’increment en el concepte de parella estable
(en negreta els individus del grup amb contactes amb el món jurídic)

Increment fort Increment moderat Estabilització Desincrement moderat Desincrement fort

01/28 01/1 01/2 01/4 04/2

01/36 01/27 01/3 01/21 04/26

04/16 01/44 01/6 01/22

01/19 01/47 01/8 01/46

04/32 04/7 01/9 01/48

04/8 01/11 01/49

04/13 01/16 01/55

04/14 01/23 04/3

04/17 01/24 04/19

04/18 01/25 04/27

04/24 01/30

01/32

01/33

01/34

01/35

01/50

01/51

01/52

01/57

01/58

04/5

04/15

04/23

04/28

04/31

04/33

04/34

04/36

04/37
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ANNEX 6

PLA D’ESTUDIS EN DRET.

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

DRET CIVIL V - DRET DE FAMÍLIA
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PLA D’ESTUDIS DE LA LLICENCIATURA EN DRET

Centre responsable: Facultat de Dret.
Títol que s'aconsegueix en finalitzar els estudis : Llicenciat/ada en Dret.
Durada : Quatre anys acadèmics.
Estructura de les matèries: Trimestral, amb avaluació final en acabar el trimestre.
Cicles

Primer cicle : dos anys.
Segon cicle : dos anys.

Càrrega lectiva: 300 crèdits.
* Matèries troncals i obligatòries: 246 crèdits.
* Matèries optatives: 24 crèdits.
* Crèdits de lliure configuració del currículum per part de l’estudiant: 30.

CRÈDITS DE MATÈRIES OPTATIVES
Els estudiants hauran de superar 24 crèdits corresponents a matèries optatives a partir
del segon curs.

Itineraris
S’aconsella als estudiants que escullin les assignatures optatives seguint un dels
itineraris següents:

Dret Patrimonial i Empresarial Dret Públic i Internacional Economia i Administració i
Direcció d’Empreses Altres optatives

Contractes de Serveis i d’Obra

Dret Documental

Dret del Comerç
Internacional

Impost de Societats

Dret Penal Econòmic

Dret de Societats

Comptabilitat

Dret de la Competència i
de la Propietat Industrial

Dret del Mercat Financer

Dret de la Seguretat Social

Dret Comunitari (Part
Especial)

Drets i Garanties

Dret Públic de Catalunya

Dret Local

Dret Parlamentari

Política Criminal

Dret Urbanístic

Nacionalitat i Estrangeria

Dret Internacional Econòmic

Dret del Medi Ambient

Dret Econòmic

Execució de les Sancions
Penals

Introducció a l’Anàlisi de Dades

Economia de l’Empresa I

Economia Aplicada I

Economia de l’Empresa II

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Matemàtiques III

Teoria Econòmica I

Introducció a la Comptabilitat
Financera

Introducció a la Comptabilitat
Analítica

Teoria Econòmica II

Teoria Econòmica III

Teoria Econòmica IV

Economia Internacional

Decisió i Competència

Estratègica

Probabilitat

Història del Dret Català
Metodologia

Llenguatge Jurídic
Català

Dret Immobiliari

Qüestions Actuals de
Dret Civil de

Catalunya

Qüestions Actuals de
Dret Processal

Justícia i Drets
Individuals

Institucions Jurídiques
Comparades

Matrimonis Religiosos
en el Dret Espanyol

Dret Canònic

Història del Pensament
Jurídic

Mitjans Alternatius de
Solució de Conflictes

Teoria i Pràctica de la
Negociació
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Estadística Procediment Laboral

Assignatures clau

Per escollir determinades matèries optatives cal cursar les assignatures clau, d'acord amb la relació
següent:

ASSIGNATURES OPTATIVES ASSIGNATURES CLAU

Història del Dret Català (Privat, Penal i Processal)
Història del Dret Espanyol I

Història del Dret Espanyol II

Dret Internacional Econòmic Dret Internacional Públic I i II
Drets i Garanties Dret Constitucional I, II i III

Dret Públic de Catalunya
Dret Administratiu I

Dret Constitucional I, II i III

Dret Local Dret Administratiu I
Dret Parlamentari Dret Constitucional I i II
Dret Documental Dret Civil I i II

Contractes de Serveis i d’Obra Dret Civil II
El Matrimoni Religiós en el Dret Espanyol Dret Eclesiàstic de l'Estat
Dret Immobiliari Dret Civil III
Qüestions Especials de Dret Civil de Catalunya Dret Civil I

Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea Institucions de Dret Comunitari

Dret del Comerç Internacional
Dret Internacional Privat I i II

Dret Mercantil II

Impost de Societats Dret Financer i Tributari I i II

Dret Comunitari (Part Especial) Institucions de Dret Comunitari
Política Criminal Dret Penal I, II i III
Dret Urbanístic Dret Administratiu I, II, III i IV
Dret del Medi Ambient Dret Administratiu I, II, III i IV

Execució de les Sancions Penals Dret Penal I, II i III
Dret Penal Econòmic Dret Penal I, II i III
Dret de Societats (Qüestions Especials) Dret Mercantil II
Qüestions Actuals de Dret Processal Dret Processal I i II

Dret Canònic

Dret Eclesiàstic de l'Estat

Història del Dret Espanyol I

Història del Dret Espanyol II

Economia de l’Empresa II Economia de l’Empresa I
Matemàtiques II Matemàtiques I
Matemàtiques III Matemàtiques I i II
Teoria Econòmica I Matemàtiques I i II

Teoria Econòmica II
Matemàtiques I, II i III

Teoria Econòmica I

Teoria Econòmica III Matemàtiques I, II i III

Teoria Econòmica IV
Matemàtiques I, II i III

Teoria Econòmica III
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Economia Internacional Teoria Econòmica I, II i III

Decisió i Competència Estratègica
Matemàtiques I, II i III

Teoria Econòmica I

Estadística Probabilitat

No s'exigeixen assignatures clau per a les matèries optatives següents:

Introducció a l’Anàlisi de Dades

Economia de l’Empresa I

Economia Aplicada I

Matemàtiques I

Introducció a la Comptabilitat Financera

Introducció a la Comptabilitat Analítica

Probabilitat

Dret de la Competència i de la Propietat Industrial

Dret del Mercat Financer

Dret Econòmic

Dret de la Seguretat Social

Procediment Laboral

Metodologia

Justícia i Drets Individuals

Història del Pensament Jurídic

Mitjans Alternatius de Solució de Conflictes

Comptabilitat

Institucions Jurídiques Comparades

Teoria i Pràctica de la Negociació
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PRIMER CURS

NOTA

Codis de la columna Tipus

T: Matèria troncal

O: Matèria obligatòria

Trimestre Assignatura Tipus Crèdits ECTS* Breu descripció del contingut

1 Teoria del Dret I T 5,5 4,4

El dret com forma d'organització i com a sistema
normatiu. La ciència del dret. Teoria del dret: la
norma jurídica i el sistema jurídic. Interpretació i
aplicació del dret. Conceptes jurídics fonamentals.
Els problemes del dret just i de l'eficàcia del dret

1
Dret
Constitucional I

T 6 4,8 La Constitució i l'ordenament jurídic

1
Introducció al Dret
Processal

T 6 4,8
Funció jurisdiccional. Organització judicial. El
procés i els seus principis rectors.

1
Introducció a
l'Economia

O 6 4,8
Comptabilitat nacional. Diners i inflació. Política
econòmica: política fiscal i política econòmica

2 Dret Romà T 4,5 3,6 El dret a Roma

2
Dret
Constitucional II

T 6 4,8
Organització constitucional de l'Estat. El Tribunal
Constitucional

2
Història del Dret
Espanyol I (Segles
III a. C. - XII)

T 4,5 3,6 Estructures bàsiques i evolució del dret espanyol

2 Dret Civil I T 5,5 4,4 El dret privat: dret de la persona

2 Teoria del Dret II O 6,5 5,2
Concepcions del dret. Dret i moral. Argumentació
moral i argumentació jurídica

3
Economia Política
i Hisenda Pública

T 6 4,8

Funcionament dels mercats. Política econòmica.
Teoria econòmica dels ingressos i de les
despeses públics. Economia de l'empresa i
comptabilitat. Anàlisi econòmica del dret

3 Dret Romà II T 4,5 3,6 El dret a Roma i la seva recepció a Europa

3
Dret
Constitucional III

T 6 4,8 Drets i llibertats

3
Història del Dret
Espanyol II
(Segles XIII - XX)

T 4,5 3,6 Estructures bàsiques i evolució del dret espanyol

3 Dret Civil II T 5,5 4,4 Obligacions i contractes.

*Sistema europeu de transferència de crèdits
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SEGON CURS

NOTA

Codis de la columna Tipus

T: Matèria troncal

O: Matèria obligatòria

Trimestre Assignatura Tipus Crèdits ECTS* Breu descripció del contingut

1 Dret Penal I T 6 4,8
L'ordenament penal: teoria del delicte i de la
pena

1
Dret Internacional
Públic I

T 6 4,8
La comunitat internacional i l'estatut jurídic
dels subjectes. Creació i aplicació de les
normes internacionals

1 Dret Administratiu I T 6 4,8
L'ordenament administratiu. Estructura i
règim bàsic de les administracions públiques

2 Dret Penal II T 6 4,8 La responsabilitat criminal

2
Dret Internacional
Públic II T 6 4,8

Les competències. Responsabilitat
internacional. Arranjament pacífic de
controvèrsies i conflictes internacionals

2 Dret Civil III T 5,5 4,4
Dret patrimonial. Propietat i drets reals. Dret
immobiliari i registral

2 Dret Administratiu II T 5,5 4,4
Posició de l'administrat i la seva tutela
jurisdiccional

3 Dret Penal III T 6 4,8 Examen dels diferents delictes

3
Institucions de Dret
Comunitari

T 6 4,8

L'ordenament comunitari. Relacions amb els
ordenaments dels estats membres.
Estructura, òrgans i poders de les
comunitats. Garantia judicial dels drets

*Sistema europeu de transferència de crèdits
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TERCER CURS

NOTA

Codis de la columna Tipus

T: Matèria troncal

O: Matèria obligatòria

Trimestre Assignatura Tipus Crèdits ECTS* Breu descripció del contingut

1 Dret del Treball I T 6 4,8
Les relacions laborals. Fonts. El contracte
de treball. Els convenis col·lectius

3 Dret Civil V T 4,5 3,6 Dret de família

1
Dret Eclesiàstic de
l'Estat

T 4 3,2

La tutela de la llibertat religiosa en el dret
espanyol i comparat. Reflexos jurídics
(ensenyament, matrimoni, assistència
religiosa, objecció de consciència). Règim
jurídic de les relacions entre l'Estat i les
esglésies i les confessions religioses

1 Dret Mercantil I T 5 4
L'estatut de l'empresari. L'empresari
individual.   Propietat industrial

2 Dret del Treball II T 6 4,8
Dret sindical. Conflictes col·lectius. La
jurisdicció laboral. Dret de la Seguretat
Social

2
Dret Financer i
Tributari I

T 6 4,8
Dret pressupostari. Dret de les despeses
públiques

2 Dret Administratiu III T 5,5 4,4

Consideració dels mitjans i de l’actuació
de les administracions públiques, amb
especial referència als diferents sectors de
la intervenció administrativa

2 Dret Mercantil II T 5,5 4,4 Dret de societats
3 Dret Processal I T 6 4,8 El procés civil. L'arbitratge privat

3
Dret Financer i
Tributari II

T 5,5 4,4 El finançament públic

3 Dret Administratiu IV T 4,5 3,6

Consideració dels mitjans, dels bens i de
l’actuació de les administracions
públiques, amb especial referència als
diferents sectors de la intervenció
administrativa

*Sistema europeu de transferència de crèdits



419

QUART CURS

NOTA

Codis de la columna Tipus

T: Matèria troncal

O: Matèria obligatòria

Trimestre Assignatura Tipus Crèdits ECTS* Breu descripció del contingut

1 Dret Mercantil III T 4,5 3,6
Contractació mercantil. Dret de la
competència

1
Dret
Internacional
Privat I

T 5,5 4,4
Tècniques de reglamentació i normes.
Competència judicial i dret aplicable a les
relacions privades internacionals

1
Dret Financer i
Tributari III

T 4,5 3,6 Dret tributari

1 Dret Civil VI T 4,5 3,6 Successions

2 i 3 Pràcticum T 15 12
Introducció a la pràctica integrada del dret
   

2
Dret
Internacional
Privat II

T 5,5 4,4
Eficàcia extraterritorial d'actes i de
decisions estrangers

2 Filosofia del Dret T 5 4
El fenomen jurídic. Ontologia i axiologia
jurídiques. Problemes filosòfics bàsics del
dret

3 Dret Processal II T 5,5 4,4 El procés penal. Procediments especials
3 Dret Mercantil IV T 5,5 4,4 Títols valors. Dret concursal

*Sistema europeu de transferència de crèdits
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MATÈRIES OPTATIVES (**)

Assignatura Crèdits ECTS* Breu descripció del contingut
DRET PATRIMONIAL I EMPRESARIAL
Contractes de Serveis i
d’Obra

4,5 3,6
Obligacions de mitjans i de resultat en la pràctica contractual
moderna

Dret Documental 4,5 3,6 Redacció, forma i eficàcia dels documents jurídics. Fe pública

Dret del Comerç
Internacional

6 4,8
Tècniques de producció jurídica. Els subjectes del comerç
internacional. Contractes internacionals. Mitjans de pagament.
Arbitratge comercial internacional

Impost de Societats 4,5 3,6

Impost de societats: naturalesa i concepte. Fonts. Àmbit d'aplicació.
Fet imposable. Elements. L'obtenció de la renda. Període impositiu i
import. Subjectes passius. Residència. Domicili. Base imposable.
Concepte. Ingressos computables. Despeses deduïbles. Aspectes
fiscals i comptables

Dret Penal Econòmic 6 4,8
Part general: problemes específics que es plantegen en aquest àmbit.
Part especial: estudi dels diferents delictes econòmics

Dret de Societats 4,5 3,6
Dret mercantil de societats: tractament en profunditat de diverses
qüestions d’actualitat

Comptabilitat 4,5 3,6
Estructura dels comptes anuals: balanç, compte de resultats i flux de
fons. Procés de comptables generalment acceptats

Dret de la Competència i de
la Propietat Industrial 6 4,8

Dret contra la competència deslleial i de defensa de la competència
de l'estat espanyol i de la Unió Europea. Estudi dels fonaments de la
protecció jurídica dels béns immaterials i anàlisi del sistema de
patents, del sistema de marques i d'altres signes distintius i de
disseny industrial

Dret del Mercat Financer 4,5 3,6

Mercat de crèdit: sector de les entitats de crèdit d'àmbit operatiu
general (bancs, cooperatives de crèdit) i entitats de crèdit d'àmbit
operatiu limitat (entitats de finançament, societats d'arrendament
financer i societats de crèdit hipotecari i SMMD). Mercat de valors
(primari o d'emissió i secundari o de negociació)

Dret de la Seguretat Social 6 4,8
Sistema espanyol de Seguretat Social: gestió i finançament.
Responsabilitat empresarial. Protecció social universal i no
contributiva. Prestacions contributives de la Seguretat Social.

Dret Comunitari (Part
Especial)

6 4,8
Llibertat de circulació de mercaderies, llibertat de circulació de
persones, llibertat d'establiment, llibertat de circulació de capitals.
Polítiques comunitàries

DRET PÚBLIC I INTERNACIONAL

Dret i Garanties 6 4,8
Teoria general. Sistema de garanties constitucionals; garanties no
jurisdiccionals. Els drets polítics i de participació. Els drets socials

Dret Públic de Catalunya 6 4,8
L'origen de l'autonomia catalana. Referències històriques. El sistema
de distribució de competències. Els òrgans d'autogovern i la
Generalitat. Els mecanismes de col·laboració

Dret Local 6 4,8

Organització de l'administració local espanyola i catalana. Règim
jurídic i competències de les diferents entitats locals. Règim jurídic de
l'activitat local i de les relacions dels ens locals amb les altres
administracions públiques

Dret Parlamentari 4,5 3,6

Funcions del Parlament a partir de la centralitat de la majoria
parlamentària i governamental. Procediments per crear i mantenir una
majoria parlamentària i governamental. Procediments per dur a terme
el programa de govern mitjançant les lleis i els pressupostos.
Procediments per dirigir i impulsar l'acció política i de govern.
Procediments d'informació i de control. Funcions de l'oposició en el
sistema del parlamentarisme majoritari

Execució de les Sancions
Penals

6 4,8

Dret penitenciari i règim d’acompliment de la resta de penes
(privatives de drets, pecuniàries, de treballs en benefici de la
comunitat, etc.). Estudi detallat de les formes substitutòries de
l’execució de les penes. Les mesures de seguretat

Política Criminal 6 4,8
Estudi dels criteris que serveixen per configurar el dret penal, tant
d’àmbit general com els que regeixen en el nostre país

Dret Urbanístic 6 4,8 Règim jurídic de la propietat del sòl i les seves limitacions.
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Planejament, gestió i disciplina urbanístics
Nacionalitat, Estrangeria i
Ciutadania Europea

4,5 3,6 Nacionalitat, estrangeria i ciutadania europea

Dret Internacional Econòmic 6 4 Dret internacional públic econòmic

Dret del Medi Ambient 6 4,8
Responsabilitats civil i administrativa per danys al medi ambient. El
delicte ecològic. Normativa internacional del medi ambient. Potestats
administratives de protecció al medi ambient

Dret Econòmic 6 4,8

L’estat social i la seva expressió constitucional. L’intervencionisme del
poder polític. El dret de la propietat i la llibertat d’empresa. Economia i
comunitats autònomes. L’empresa pública. L’activitat de foment a la
indústria. Política monetària, audiovisual, etc.

ALTRES OPTATIVES

Història del Dret Català 4,5 3,6
Història de les institucions del dret privat, penal i processal de
Catalunya

Metodologia 6 4,8 Mètodes de la ciència jurídica. Creació i aplicació de normes

Llenguatge Jurídic Català 4,5 3,6
Llengua estàndard i llengua d’especialitat. Terminologia i fraseologia
jurídiques. Documentació jurídica.

Dret Immobiliari 6 4,8
Seguretat jurídica i del tràfic immobiliari. Registre de la Propietat.
Hipoteca

Qüestions Especials del Dret
Civil de Catalunya

6 4,8
Qüestions d’actualitat que planteja l’abundosa legislació del
Parlament de Catalunya en matèria de dret civil

Qüestions Actuals de Dret
Processal

4,5 3,6
Variable, cada any, en funció de l’actualitat del tema. Exemples:
suspensions de pagaments i fallides. Judicis arrendataris. Dret
processal internacional. Arbitratge. Dret processal

Justícia i Drets Individuals 6 4,8 Valors col·lectius i valors individuals. La justícia institucional
Institucions Jurídiques
Comparades 6 4,8

Anàlisi comparativa d'institucions presents en diversos ordenaments
jurídics

El Matrimoni Religiós en el
Dret Espanyol

6 4,8
Aspectes substantius i processals dels matrimonis canònic, jueu,
islàmic i evangèlic

Dret Canònic 4,5 3,6
Història de les fonts i de l'ordenament canònic. Història de la recepció
del dret canònic a Catalunya. Dret canònic vigent

Història del Pensament
Jurídic

4,5 3,6

El pensament mític. La memòria anònima i la raó tècnica. L'equitat
rude i l'equitat erudita. El barroc. El mite nacional a Espanya. La
codificació. Anàlisi de la història dels pensadors i teòrics del dret, de
la moral i de la política

Mitjans Alternatius de Solució
de Conflictes 4,5 3,6 Conciliació, mediació i arbitratge públic i privat

Procediment Laboral 6 4,8

Intervenció dels poders públics en les relaciones laborals.
L’administració i la jurisdicció especialitzada en els temes socials.
Estudi detallat de les modalitats processals específiques. Vies
d’impugnació. Execució provisional i definitiva de les decisions
judicials socials

Teoria i Pràctica de la
Negociació

4,5 3,6 Models teòrics de negociació i pràctica jurídica

ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Introducció a l’Anàlisi de
Dades 6 4,8 Introducció a la microinformàtica i a l'estadística descriptiva

Economia de l’Empresa I 6 4,8
Relació entre l'empresa i el seu entorn econòmic. Organitzacions i
mercats. Decisions i estratègia empresarials

Economia Aplicada I 6 4,8
L'economia espanyola: sectors i regions. La balança de pagaments.
L'economia espanyola en els contextos europeu i mundial

Economia de l'Empresa II 6 4,8
Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
Gestió en les organitzacions: coordinació i motivació

Matemàtiques I 6 4,8
Càlcul univariant. Sèries i càlcul de valor present. Matemàtiques de
les operacions financeres.

Matemàtiques II 6 4,8
Introducció a l'àlgebra lineal i al càlcul diferencial i integral amb
diverses variables. Introducció a la programació matemàtica

Matemàtiques III 6 4,8 Teoria de l'optimització. Programació matemàtica

Teoria Econòmica I 6 4,8
Decisions dels consumidors. Equilibris en mercats competitius i
eficàcia econòmica. Decisions d'estalvi i oferta de treball
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Introducció a la Comptabilitat
Financera

6 4,8
Tècnica comptable en relació amb la situació de resultats de
l'empresa i els fluxos de fons produïts en un període

Introducció a la Comptabilitat
Analítica

6 4,8 Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions

Teoria Econòmica II 6 4,8
Decisions de les empreses. Costos. Competència imperfecta i
monopoli. Béns públics i externalitats. Intervenció de l'estat. Tributació
i redistribució

Teoria Econòmica III 6 4,8
Mercats agregats. Model de determinació de la renda. Mercat de
treball. Política fiscal i creixement econòmic

Teoria Econòmica IV 6 4,8
Diner, inflació i política monetària. Coordinació de polítiques fiscals i
monetàries. Economies obertes

Economia Internacional 6 4,8
Economia europea i mundial contemporània. Teoria del comerç
internacional. Desenvolupament econòmic

Decisió i Competència
Estratègica

6 4,8
Decisions amb incertesa. Introducció a la teoria de jocs. Oligopoli i
equilibri de Cournot. Problemes d'informació: risc, moral i selecció
adversa

Probabilitat 6 4,8
Probabilitat i esperança matemàtica. Probabilitats condicionals.
Distribucions

Estadística 6 4,8
Estadística descriptiva. Estimació. Contrast d'hipòtesis. Model simple
de regressió. Utilització de programes estadístics

 (*) Sistema europeu de transferència de crèdits

(**) L'oferta d'assignatures optatives es concreta anualment
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PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
DRET CIVIL V - DRET DE FAMÍLIA

(curs acadèmic 1998-1999)

PRIMERA PART: FAMÍLIA I MATRIMONI

Tema 1. Ordenació jurídico-privada de la família. Principis rectors. El sistema
matrimonial
1.1. L’ordenació normativa de la família i la seva plasmació constitucional.
1.2. Principis rectors del dret de família. Ordre públic i autonomia de la voluntat.
1.3. Les unions de fet.

Tema 2. El sistema matrimonial
2.1. El sistema matrimonial. Evolució històrica dels sistemes matrimonials espanyols.
2.2. El sistema matrimonial vigent.
2.3. El reconeixement d’efectes civils en el matrimoni en forma religiosa.

Tema 3. Les disposicions comunes a totes les formes de matrimoni
3.1. Capacitat de contreure matrimoni.
3.2. Els impediments matrimonials: absoluts i relatius. Supòsits de dispensa.
3.3. El consentiment matrimonial. El caràcter personalíssim. El matrimoni per poders.
El caràcter pur.
3.4. Els vicis del consentiment. La simulació i la reserva mental.
3.5. La constància registral. La prova del matrimoni.

Tema 4.  La forma civil de celebració del matrimoni. Efectes
4.1. La forma civil ordinària. L’expedient matrimonial. Les formalitats del matrimoni.
4.2. Les formes civils extraordinàries. Perill de mort. Matrimoni secret: d’espanyols a
l’estranger i d’estrangers a Espanya.
4.3. Els efectes del matrimoni. Efectes personals. Efectes patrimonials.

Tema 5. La nul·litat del matrimoni
5.1. Les causes de nul·litat.
5.2. L'acció de nul·litat. Legitimació.
5.3. La convalidació del matrimoni nul.
5.4. El matrimoni putatiu.
5.5. Eficàcia civil de les resolucions eclesiàstiques sobre nul·litat i sobre matrimoni rat i
no consumat.

Tema 6. La separació matrimonial
6.1. La separació judicial: separació consensual i separació per causa legal.
6.2. L'acció de separació. Legitimació.
6.3. La reconciliació.
6.4. La separació de fet.

Tema 7. La dissolució del matrimoni
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7.1. Mort i declaració de mort.
7.2. Divorci. Causes.
7.3. L’acció de divorci. Legitimació. Efectes de la sentència de divorci.
7.4. La reconciliació.

Tema 8. Mesures i efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci
8.1. Efectes i mesures provisionals.
8.2. Efectes de les sentències de nul·litat, separació i divorci: el conveni regulador i les
mesures adoptades pel jutge.
8.3. Efecte comú a la separació i el divorci: la pensió compensatòria.
8.4. La indemnització en la nul·litat matrimonial.

SEGONA PART: ORDENACIÓ JURÍDICA DE L’ECONOMIA FAMILIAR

Tema 9. El règim econòmic matrimonial i els capítols matrimonials
9.1. Efectes patrimonials del matrimoni.
9.2. El règim econòmic matrimonial. Concepte. Característiques. Contingut.
9.3. Els capítols matrimonials. Concepte. Contingut. Requisits. Modificació i revocació.
Ineficàcia. Publicitat.
9.4. La donació per raó de matrimoni. Concepte. Classes. Règim jurídic.
9.5. La protecció dels creditors dels cònjuges.

Tema 10. El règim de separació de béns
10.1. Concepte i fonts del règim de separació. Règim legal a Catalunya.
10.2. La separació de titularitats. Determinació de les masses patrimonials:
presumpcions.
10.3. Les titularitats dubtoses.
10.4. La contribució a les càrregues del matrimoni.
10.5. Extinció i liquidació. Liquidació en cas de divorci, separació o nul·litat.
10.6. El pacte de supervivència en les compravendes.

Tema 11. El règim de participació
11.1. Concepte.
11.2. Efectes del règim de participació mentre està vigent.
11.3. Causes d’extinció.
11.4. Liquidació. Determinació del crèdit de participació.
11.5. Pagament.

Tema 12. La societat de guanys
12.1. Concepte i règim jurídic.
12.2. Patrimoni de guanys i patrimoni privatiu.
12.3 Regles sobre determinació de titularitats.
12.4. Càrregues i obligacions del patrimoni de guanys.
12.5. Gestió i administració.
12.6. La responsabilitat davant tercers.
12.7. Dissolució de la societat de guanys. Liquidació.
TERCERA PART: LA RELACIÓ DE PARENTIU
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Tema 13. La relació de parentiu i les obligacions familiars
13.1. El parentiu. Classes. Línies. Còmput. Efectes.
13.2. L'obligació d'aliments. Naixement. Subjectes obligats. Modes de prestació.
Extinció.

Tema 14. La filiació per naturalesa
14.1. Concepte i classes: filiació matrimonial i filiació no matrimonial.
14.2. La determinació legal de la filiació.
14.3. La determinació judicial. Les accions de filiació.
14.4. La filiació derivada de les tècniques de reproducció assistida.

Tema 15. La filiació adoptiva
15.1. Concepte.
15.2. Persones que poden adoptar.
15.3. Persones que poden ser adoptades.
15.4. Constitució de l'adopció. Acolliment preadoptiu. Règim de consentiments,
assentiments i audiències.
15.4. Efectes de l’adopció.
15.5. Ineficàcia i extinció.

Tema 16. Contingut i efectes de la relació parterno-filial
16.1. La potestat del pare i de la mare. Determinació.
16.2. Contingut.
16.3. Exercici. Delegació. Control judicial.
16.4. L'extinció de la titularitat. Causes. Privació. Pròrroga i rehabilitació.
16.5. Efectes de la relació de filiació. Exclusió dels seus efectes legals: supòsits i abast.
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ANNEX 7

TESTS DISTRIBUÏTS
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TEST 1
8/4/99  (Grup 01)
12/4/99 (Grup 04)

DRET CIVIL V (DRET DE FAMÍLIA)

SI US PLAU, t’agrairé que completis el següent test, que és part d’una recerca científica
sobre la terminologia en el dret. Tingues en compte el següent:
1.  NO és un examen ni cap mena de prova.
2.  No et compromet EN RES.
3.  Les respostes són ANÒNIMES. Per identificar els fulls concrets us demanem tot

seguit algunes variables sexe, edat, etc. i les vostres 3 inicials.
MOLTES GRÀCIES per la teva col·laboració

EDAT:

SEXE: ¨   H  ¨   D

LLOC DE NAIXEMENT:

ESCRIU UN NÚMERO I LES TEVES 3 INICIALS: ________________

DOMICILI ACTUAL:

LLENGÜES FAMILIARS (marca on correspongui):

¨   Català
¨   Castellà
¨   Català i Castellà
¨   Altres (digues quines)  ________________

LLENGUA D’ESCOLARITZACIÓ:

¨   Català
¨   Castellà
¨   Català i Castellà
¨   Altres (digues quines)  _________________

CONTACTES PREVIS AMB EL MÓN JURÍDIC FORA DE LA UNIVERSITAT:

¨     SÍ       Quins?______________________________________________________
¨     NO

CONTACTES ACTUALS AMB EL MÓN JURÍDIC

¨     SÍ       Quins?______________________________________________________
¨     NO

CURSOS DE DRET ACABATS:
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Respon en l’espai proveït les preguntes següents:

1. Dóna una definició de família

2. Què s’entén per despeses i aliments?

3. Defineix la filiació adoptiva?

4. Quina diferència hi ha entre separació i dissolució del matrimoni?

5. Raona la funció dels capítols matrimonials?

6. Relaciona convivencia i parella estable
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TEST 2
2/6/99 (Grup 04)
7/6/99 (Grup 01)

DRET CIVIL V (DRET DE FAMÍLIA)

SI US PLAU, t’agrairé que completis el següent qüestionari, que és part d’una recerca
científica sobre la terminologia en el dret. Tingues en compte el següent:
1.  NO és un examen ni cap mena de prova.
2.  No et compromet EN RES.
3.  Les respostes són ANÒNIMES. Per identificar els fulls concrets us demanem tot

seguit algunes variables com ara sexe, edat, etc., i les vostres 3 inicials.
MOLTES GRÀCIES per la teva col·laboració

EDAT:

SEXE: ¨   H  ¨   D

LLOC DE NAIXEMENT:

ESCRIU UN NÚMERO (si te’n recordes repeteix el número de l’última vegada) I LES
TEVES 3 INICIALS: ____________________________

DOMICILI ACTUAL:

LLENGÜES FAMILIARS (marca on correspongui):

¨   Català
¨   Castellà
¨   Català i Castellà
¨   Altres (quines)  _______________________

LLENGUA D’ESCOLARITZACIÓ:

¨   Català
¨   Castellà
¨   Català i Castellà
¨   Altres (quines)  __________________________

CONTACTES PREVIS AMB EL MÓN JURÍDIC FORA DE LA UNIVERSITAT:

¨     SÍ       Quins?______________________________________________________
¨     NO

CONTACTES ACTUALS AMB EL MÓN JURÍDIC

¨     SÍ       Quins?______________________________________________________
¨     NO

CURSOS DE DRET ACABATS:
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Respon en l’espai proveït les preguntes següents:

1.  Què  són els capítols matrimonials?

2.
a) Què entens per convivència?

b) Què entens per parella estable, en el sentit atorgat a la LLei d’Unió de Parelles
Estables?

c)  La relació jurídica entre convivència homosexual i parella estable homosexual
segons la llei d’Unió Estables de Parella pot ser (assenyala’n un):

¨ La voluntat de les parts pot donar lloc a la constitució de la Unió Estable
Homosexual amb independència del temps de convivència.
¨ La convivència homosexual ha d’haver durat 2 anys perquè pugui constituir-se una
Unió Estable Homosexual.
¨ La convivència homosexual  durant 2 anys dóna lloc automàticament a la Unió
Estable Homosexual.

3. Dóna una definició de família?

4. Digues la teva noció de filiació adoptiva.
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5.
a) Defineix els conceptes de separació i dissolució

b)  La diferència entre separació i dissolució es pot explicar d’acord amb:

¨ Temps legalment exigit per poder interposar la demanda
¨ Efectes personals i econòmics que poden sol·licitar els cònjuges
¨ La gravetat de la causa que motiva la demanda
¨ L’efecte sobre el vincle matriominial

6.
a)  Defineix aliments i despeses

b)  Despeses i aliments estan relacionats en relació amb (assenyala’n només 1)
¨ Qüestions matrimonials
¨ Relació de parentiu o de convivència
¨ Relació de parentiu
¨ Necessitats bàsiques del demandant


