21037 Dret internacional constitucional

L'estructura constitucional del Dret internacional. Espais i recursos fora de la jurisdicció estatal. Protecció internacional del medi ambient.
Protecció internacional de la persona.

3

5

T

21057 Matrimonis religiosos i Dret canònic

Matrimonis religiosos reconeguts a Espanya. Eficàcia civil. Dret substantiu i processal de les causes de nul·litat i dissolució del matrimoni
canònic. Jurisdicció eclesiàstica i procediment aplicable.

1

5

T

21060 Metodologia i raonament jurídic

Problemes generals de l'argumentació jurídica. La justificació de les decisions judicials. L'error judicial. Errors en l'argumentació en matèria
de dret i de fet.

4

5

T

24433 History of Catalan Law
(anglès)

Regulació de les institucions del Dret públic i privat de Catalunya, des del punt de vista dels seus orígens, sentit i evolució.

8

4

1
4
6

21050 Nacionalitat, estrangeria i ciutadania
europea

Adquisició, pèrdua i recuperació de la nacionalitat espanyola. La condició de l'estranger en territori espanyol. La ciutadania europea: noció,
drets i obligacions.

13

5

T

22706 Justice and Individual Rights
GRUP 1
(anglès)

Principals teories de la justícia per a la fonamentació dels drets fonamentals: utilitarisme, liberalisme i llibertarianisme. Problemes actuals
dels drets individuals.

4

4

4

21030 Dret Registral

Sistema registral espanyol. El Registre de la Propietat i el Registre de Béns Mobles. Actes i drets que tenen accés al Registre.
Assentaments i procediment registral. Efectes de la publicitat registral.

5

4

5
7

21059 Introd. Comptabilitat Financera

Balanç de situació. Compte de resultats. Elaboració del cicle comptable.

6

5

1

25050 Dret de l'energia i de les
telecomunicacions

Introducció al dret de la regulació econòmica, una branca de la part especial del dret administratiu de gran rellevància sorgida arran de
l'intens procés de privatització d'empreses públiques i de liberalització de determinats sectors econòmics essencials que ha tingut lloc a tot
Europa des de finals del segle XX, a instàncies del dret la Unió Europea i amb una forta influència del dret nord-americà.
S'estudiaran les principals tècniques i instruments jurídics del dret de la regulació econòmica i el paper clau atorgat a les anomenades
autoritats administratives independents per a la defensa de la lliure competència en els nous sectors liberalitzats.
L'assignatura també introduirà en l'estudi de dues concrets sectors regulats que tenen una especial importància econòmica i social: el dret
de l'energia (electricitat, hidrocarburs i energia nuclear) i de les telecomunicacions (telefonia i banda ampla).

7

4

1
6

25052 International Protection of Human
Rights
GRUP 1
(anglès)

L'objectiu fonamental d'aquest curs és oferir una visió global dels mecanismes internacionals, universals i regionals, de protecció dels drets
humans i de la seva influència en el dret intern, principalment en l'espanyol. L'examen dels principals tractats internacionals sobre la
matèria s'alterna amb l'anàlisi d'assumptes plantejats davant els òrgans de garantia establerts en els diferents convenis.

3

4

1
2
4

25054 Gender and the Law
GRUP 1
(anglès)

1)El gènere a través de la lent de la història (dones en famílies o convents: estat civil i béns, repressió de dones adulteres, dones que
treballen més enllà del marc jurídic del gremi); (2) El gènere i el dret de família (El matrimoni com a institució igualitària?, altres formes de
família; dones i ruptura familiar; qüestions de paternitat: és important la biologia?); (3) Gènere i dret penal (violència de gènere, delictes
sexual, prostitució)

5/
2/
8

4

5
7

21036 Dret dels mercats financers

Dret del mercat de valors. Dret del mercat del crèdit. Sistema bancari i contractes bancaris. Dret de les assegurances privades.

9

4

1
3
4
5

25053 Law and Technology
GRUP 1
(anglès)

Estudi dels efectes que han tingut les noves tecnologies en la transformació del Dret, així com dels principals reptes que aquestes
tecnologies plantegen als juristes en l'actualitat. L'estudi es realitzarà des d'una perspectiva interdisciplinària i transversal amb la finalitat
que, en acabar el curs, els estudiants coneguin la incidència que ha tingut la tecnologia digital en l'àmbit del Dret laboral, del Dret penal, del
Dret administratiu, del Dret civil , del Dret mercantil i del Dret internacional privat.

2/
7/
9/
10

5

7 Dret Financer i Tributari

T Transversals
6 Estudis internacionals

5 Dret de l'Empresa
3 Dret del Treball i Relacions Laborals

4 Dret Privat
2 Dret Penal

1 Dret Públic

ITINERARIS :

OPTATIVES D'ALTRES ESTUDIS
(Consultar horaris a l'estudi corresponent)

1
3

21045 Relacions de Treball a l'administració
(Relacions Laborals)

Model dual d'ocupació pública. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Peculiaritats del règim jurídic de les relacions laborals a l'Administració
Pública.

10

4

3

21028 Mobilitat Internacional dels Treballadors
(Relacions Laborals)

Règim jurídic laboral i de protecció social de les migracions. Els desplaçaments temporals de treballadors

10

4

14 Dret Financer i tributari

6

13 Dret int. Privat

5

12 Dret Romà

2

11 Dret Constitucional

Sistema de sancions penals. Execució de penes privatives de llibertat i de multes. Dret penitenciari. Formes substitutives de les penes
privatives de llibertat.

10 Dret Treball i Seg Soc

21022 Execució de les sancions penals

9 Dret Mercantil

2

8 Història del Dret

5

7 Dret Administratiu

2

6 Dep. ECO / Dep. Eco i Empresa

Principals perspectives político-criminals i problemes de la política criminal contemporània. Crim organitzat, criminalitat multireincident,
violència domèstica.

5 Dret Civil

21020 Política criminal

4 Filosofia del Dret

2

3 Dret Intern. Pública

5

2 Dret Penal

1

Contingut

1 Dret Eclesiàstic

Marc jurídic de la llibertat de consciència, religió i culte enuna societat multicultural i multireligiosa

Assignatures 1r TRIMESTRE

ÀREA:

ÀREA

Crèdits ECTS

21016 Estat i llibertat de creences

Itinerari

1

1r TRIMESTRE - OPTATIVES en GRAU EN DRET - CURS 2020-21

Principals teories de la justícia per a la fonamentació dels drets fonamentals: utilitarisme, liberalisme i llibertarianisme. Problemes actuals
dels drets individuals.

1

21019 Dret Judicial

Funció dels jutges en l'Estat constitucional. La legitimitat democràtica del jutge i la seva independència. El govern dels jutges.

T

21064 Redacció Jurídica i documental
(GRUP 1 Català, GRUP 2 Castellà)
22746 Legal Writing & Drafting)
(GRUP 3, anglès)

Models de textos jurídics i exposició de tècniques per a la redacció jurídica. Elements per a la composició de documents jurídics.
Assistència presencial obligatòria i regular a les classes. Avaluació continuada mitjançant exercicis diaris.

5

4

1
4

21048 Dret mèdic i de la salut

Relació metge-pacient i consentiment informat. Límits de la recerca mèdica. Responsabilitat per prestació de serveis i responsabilitat del
fabricant de medicaments. Dret i bioètica.

5

4

T

25924 Història Global del dret contemporani
(Global History of Contemporary Law)
(anglès)

Dinàmica del Dret espanyol contemporani, des del desenvolupament del constitucionalisme fins a les transformacions del Dret durant les
dictadures.

8

4

5
6

21053 Dret internacional econòmic

Marc institucional del comerç internacional. Arbitratge internacional. Òrgans de solució de diferències. Règim internacional financer. Règim
de les inversions estrangeres. Sancions econòmiques.

3

4

T

21056 Institucions jurídiques comparades

Estructura i principals institucions del Dret privat a Europa i als Estats Units. La dicotomia "civil law - common law". Projectes d'unificació
del dret civil a Europa.

12

5

4
5

25051 Risc financer i
contractació en temps de crisi

L’assignatura ofereix un estudi analític de l’impacte que ha tingut la crisi econòmica sobre la contractació, així com de les respostes
legislatives i jurisprudencials per a gestionar les seves conseqüències negatives sobre els contractants i la societat. S’hi examinaran els
tipus contractuals habituals en el sector financer i bancari que impliquen l’assignació, en menor o major mesura, de riscos financers (entre
d’altres, contractes de SWAP, hipoteca multidivisa, factoring); l’impacte que va tenir la crisi sobre el seu compliment tant en el cas del
contractes amb consumidors com entre empresaris; i la reacció legal i judicial subseqüent per a la gestió del risc financer.
En finalitzar el curs, els estudiants comptaran amb eines analítiques per a poder comparar diferents formes de gestionar riscos financers
massius (regulació, supervisió, litigació individual, litigació col·lectiva) i valorar la seva eficàcia i adequació.

5

4

5
7

22048 Anàlisi d'estats comptables

Anàlisi de l'estructura financera i patrimonial. Anàlisi de rendibilitat. Principals ràtios

6

5

T

21066 Teoria i pràctica de la negociació

Estructura dels conflictes jurídics. Bases estratègiques del recurs a la negociació. Tècniques de negociació.

4

4

1
6

25052 International Protection of Human
Rights
GRUP 2
(anglès)

L'objectiu fonamental d'aquest curs és oferir una visió global dels mecanismes internacionals, universals i regionals, de protecció dels drets
humans i de la seva influència en el dret intern, principalment en l'espanyol. L'examen dels principals tractats internacionals sobre la
matèria s'alterna amb l'anàlisi d'assumptes plantejats davant els òrgans de garantia establerts en els diferents convenis.

3

4

OPTATIVES D'ALTRES ESTUDIS
(Consultar horaris a l'estudi corresponent)

3

21819 Dret Sancionador del Treball
(Relacions Laborals)

Principis de la potestat sancionadora. Infraccions i sancions relatives a les relacions laborals, seguretat social, ocupació i migracions.

10

4

T

25922 Punishment and society in Europe: a
comparative
(Criminologia)
(anglès) (15 places)

Sistema de penes d'Espanya. Estudi de les diferents assumpcions culturals que rodegen els càstigs en diverses societats: cadena
perpètua, penes de curta o de llarga durada. Anàlisi de les institucions del sistema penal: policia, presó, mesures penals alternatives i
antecedents penals. Es realitzen visites a aquestes institucions per augmentar-ne el coneixement empíric.

T

5

14 Dret Financer i tributari

4

22706 Justice and Individual Rights
GRUP 2
(anglès)

13 Dret int. Privat

11

T

12 Dret Romà

4

Principals institucions del Dret privat romà des d'una perspectiva històrico-comparada. Fonts de creació del Dret. Institucions del dret
d'obligacions, del dret de propietat i del dret de família i de successions.

11 Dret Constitucional

4

21033 Institucions de Dret privat romà

10 Dret Treball i Seg Soc

5

4

9 Dret Mercantil

25054 Gender and the Law
GRUP 2
(anglès)

8 Història del Dret

12

Delictes contra els drets dels treballadors, relatius al mercat i als consumidors, societaris, contra el medi ambient i ordenació del territori,
contra la Hisenda pública i la Seguretat Social.

7 Dret Administratiu

4

21021 Dret penal econòmic

4 Filosofia del Dret

5/
2/
8

2

2 Dret Penal

1)El gènere a través de la lent de la història (dones en famílies o convents: estat civil i béns, repressió de dones adulteres, dones que
treballen més enllà del marc jurídic del gremi); (2) El gènere i el dret de família (El matrimoni com a institució igualitària?, altres formes de
família; dones i ruptura familiar; qüestions de paternitat: és important la biologia?); (3) Gènere i dret penal (violència de gènere, delictes
sexuals, prostitució)

Aprofundiment en l'estudi del model d'organització territorial de l'Estat establert per la Constitució espanyola. Contingut i abast de la
capacitat de autogovern de la Generalitat de Catalunya.

14 Dret Financer i tributari

5

21015 Dret públic de Catalunya

5 Dret Civil

2

1

6 Dep. ECO /Dep. Eco i
Empresa

5

Estructura institucional de l'administració local, de la seva posició en el sistema d'administracions públiques i dels principis jurídics bàsics
que la configuren.

3 Dret Intern. Pública

7/
11

21014 Dret local

1 Dret Eclesiàstic

5

Contingut

ÀREA:

ÀREA

Crèdits ECTS

Itinerari

7 Dret Financer i Tributari

T Transversals
6 Estudis internacionals

5 Dret de l'Empresa
3 Dret del Treball i R. Laborals

4 Dret Privat
2 Dret Penal

1 Dret Públic

Assignatures 2n TRIMESTRE

1

1
2
4

ITINERARIS :

7

2n TRIMESTRE - OPTATIVES en GRAU EN DRET - CURS CURS 2020-21

El sistema internacional posterior a la Segona Guerra Mundial. La configuració del nou ordre polític multilateral i les seves institucions. La
globalització contemporània.

3

5

1
4

21047 Dret del medi ambient

Comprensió global dels diferents àmbits jurídics de protecció del medi ambient: intervenció administrativa, responsabilitat civil, fiscalitat i
responsabilitat penal. Regulacions sectorials.

7/
5
3/
2

5

4
5

21052 Dret del comerç internacional
(Assignatura exclusiva pels estudiants de
4t.)

Règim jurídic del comerç internacional. Arbitratbe internacional. Contractació internacional: llei palicable i tipus contractual específics.

13 /
9

5

5
6
7

23220 International and european tax law
(anglès)

14

5

3

4

15

4

14

5

9

5

2/
7/
9/
10

5

T Transversals

7 Dret Financer i Tributari
5 Dret de l'Empresa
3 Dret del Treball i R. Laborals

6 Estudis internacionals
2 Dret Penal

1 Dret Públic

6

5

ITINERARIS :

7
1

23594 International security and conflicts
(anglès)
4t TRIMESTRE - SETEMBRE 2021

21031 L'eficàcia de la prova i l'execució Civil
(Assignatura exclusiva pels estudiants de 4t.)

25019 Tributació Autonòmica i Local
(Abans Fiscalitat Local)

5

25923 Dret de societats avançat

1
3
4
5

25053 Law and Technology
GRUP 2
(anglès)

Introducció als principals problemes de la fiscalitat internacional i a les seves fonts legals. Criteris per a la distribució internacional del dret a
gravar en el camp dels impostos directes sobre la renda. El problema de la doble imposició i les mesures per a la seva prevenció. Models
de conveni i tractats per evitar la doble imposició. Elusió fiscal. Planificació fiscal internacional i mesures anti-elusió. Evasió fiscal. Els
paradisos fiscals i l'intervanci d'informació. Incidència del Dret de la Unió Europea en la tributació: aspectes generals. Dret de la UE i
imposició directa sobre la renda Dret de la UE i impostos indirectes

Els estudis estratègics i la investigació per a la pau. Concepcions de la violència organitzada i la guerra. L'evolució històrica dels conflictes
armats i la guerra. La seguretat internacional en perspectiva històrica.

Garanties constitucionals en l'execució. Títols executius.
Execució definitiva i provisional. Despatx de l'execució. Oposició a l'execució. Embargament. Constrenyiment. Subhastes. Venda directa.
Lliurament a l'executant. Conveni de realització. Administració judicial. Terceries. Execució d'hipoteca i peça. Execució no dinerària.
Liquidació de condemnes. Mesures cautelars. Teoria general de les mesures cautelars. Mesures cautelars concretes.

Competències dels diferents nivells d'Administració territorial. Hisendes autonòmiques i locals. Els tributs propis i cedits. El règim financer
establert en l'Estatut d'Aunonomia de Catalunya.

Aprofundiment en aspectes fonamentals per a la pràctica, i d'extrema actualitat, principalment: el procés de transposició de les Directives
europees orientades a la desregularització en pro de la constitució més àgil de societats, l'ordenació de l'activitat transfronterera d'empreses
en l'àmbit europeu, així com el tractament òptim de les situacions de preinsolvència i preconcurs, el tractament de qüestions sobre bon
govern corporatiu (v.gr.: conflictes d'interès), un introductori en processos del que es coneix com operacions d'M&A (compravenda
d'empreses, reestructuracions empresarials), per a tractar, a continuació el camp dels grups empresarials, sense oblidar la connexió entre
el Dret de Societats i el propi dels Mercats Financers, així com qüestions controvertides en la separació i exclusió de socis.

Estudi dels efectes que han tingut les noves tecnologies en la transformació del Dret, així com dels principals reptes que aquestes
tecnologies plantegen als juristes en l'actualitat. L'estudi es realitzarà des d'una perspectiva interdisciplinària i transversal amb la finalitat
que, en acabar el curs, els estudiants coneguin la incidència que ha tingut la tecnologia digital en l'àmbit del Dret laboral, del Dret penal, del
Dret administratiu, del Dret civil , del Dret mercantil i del Dret internacional privat.

OPTATIVES D'ALTRES ESTUDIS

3

21027 Polítiques legislatives i plans d'igualtat
(Relacions Laborals)

Estudi transversal, des de la perspectiva de gènere, de les polítiques legislatives laborals i de protecció social. Plans de igualtat efectiva i
obligacions empresarials

10

4

3

21025 Prevenció de riscos laborals
(Relacions Laborals)

Regulació jurídica espanyola i comunitària de la prevenció de riscos laborals.

10

4

7

21042 Gestió pressupostària de l'adminstració
(Relacions Laborals)

Despesa pública i pressupost. Els principis i el cicle pressupostari. Els pressupostos de l'Estat i les Administracions autonòmiques i locals.

14

4

1
3
5

22452 Dret de la Seguretat Social I
(Relacions Laborals)
(Assignatura exclusiva pels estudiants de
4t.)

Característiques dels règims especials de la Seguretat Social. Treball autònom i protecció social. Contingut de la protecció i dinàmica de les
prestacions.

10

5

14 Dret Financer i tributari

22745 Contemporary International System
(anglès)

4 Filosofia del Dret

6

13 Dret int. Privat

5

12 Dret Romà

2

11 Dret Constitucional

La minoria d'edat en la teoria del delicte. La Llei Orgànica de responsabilitat penal dels menors d'edat. Exclusió de la punibilitat dels
menors.

10 Dret Treball i Seg Soc

21023 Dret penal juvenil i sistema d'eximents

9 Dret Mercantil

2

6 Dep. ECO / Dep. Eco i Empresa

4

5 Dret Civil

11

2 Dret Penal

Impacte del procés de integració sobre les constitucions nacionals com a forma d'organització i limitació del poder públic en el territoi
estatal. El procés de "constitucionalització" de la Unió Europea.

Contingut

1 Dret Eclesiàstic 3 Dret Intern. Pública

25361 - Globalization and Public Law
(anglès)

Assignatures 3r TRIMESTRE

ÀREA:

ÀREA

1

Itinerari

Crèdits ECTS

3r TRIMESTRE - OPTATIVES en GRAU EN DRET - CURS 2020-21

