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A. DADES GENERALS I LEGALS

A. 1. Dades generals i legals dels programes oficials de
postgrau
Universitat
Universitat Pompeu Fabra
Nou

Modificació

(Cal marcar si es tracta d’un postgrau nou o d’un aprovat anteriorment i que es modifica en algun aspecte. En el
cas que un postgrau o un màster deixi d’impartir-se, cal un document justificatiu en el qual es sol·liciti la seva
supressió)

Denominació
Català:
Dret
(Obligatori. Aquesta és la denominació oficial i la que es publicarà al DOGC)

Castellà:
Derecho
(Necessari per a la publicació al BOE. Haurà de coincidir amb el de la fitxa que s’enviarà al MEC. Es recomana
que sigui una traducció literal del nom oficial en català, per evitar confusions)

Anglès:
Law
(Optatiu. Es recomana que sigui una traducció literal del nom oficial en català per evitar confusions. Aquesta
traducció és convenient per a les publicacions d’aquest Departament.)

Francès:
Droit
(Optatiu. Es recomana que sigui una traducció literal del nom oficial en català per evitar confusions. Aquesta
traducció és convenient per a les publicacions d’aquest Departament.)

Òrgan responsable del programa
Departament de Dret. Universitat Pompeu Fabra.
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Estructura
Màsters que inclou

Data d’aprovació Coordinació/ Nou
pels òrgans de Participació
govern

Màster Avançat en Ciències Jurídiques

12 -07-06

Modificació

Coordina
-----------------------------------------------------------------------------------------

(Cal incloure tots els màsters que conté el POP, tant si són nous com si ja havien estat aprovats en cursos
anteriors, indicant si es tracta de la universitat coordinadora o participant. En principi, tots els màsters han d’estar
inclosos en alguna estructura de POP responsable de la seva gestió. Si es tracta d’una modificació, cal aportar la
justificació corresponent. Tots els màsters han de ser aprovats pels òrgans de govern. Cal adjuntar un certificat
d’aquesta aprovació)

Inclou doctorat

POP Interuniversitari
No
(Els programes oficials de postgrau interuniversitaris han de complir el que estableix l’article 7 del Reial decret
56/2005, de 21 de gener. En aquest cas, cal que totes les universitats participants aportin un document referent al
Programa Oficial de Postgrau i hi estableixin els màsters que s’hi inclouen, tant si són també interuniversitaris, com
si no.)

Universitats que hi participen:

Característiques i organització de la col·laboració
(Cal especificar si els màsters que conté són interuniversitaris també entre les participants del postgrau, o bé si hi
ha mòduls comuns i màsters diferenciats per a cada universitat)

Data del conveni de col·laboració
(D’acord amb el Reial decret 56/2005 i els criteris de programació aprovats en el si del Consell Interuniversitari de
Catalunya, cal establir un conveni per al cas de postgraus interuniversitaris. Cal aportar còpia del conveni signat
entre totes les parts.)
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A. 2. Dades generals i legals dels màsters
Universitat coordinadora
Universitat Pompeu Fabra
(Universitat que coordina la gestió del màster. Aquesta és l’única que ha de presentar la documentació, amb el
vistiplau de la/de les universitat/s participant/s. S’entendrà que s’atorga el vistiplau a la participació
adjuntant el certificat d’aprovació pels òrgans de govern de la Universitat.)

Denominació
Nom del POP
Dret
(Nom del Programa Oficial de Postgrau en el qual s’emmarca el màster)

Nom del màster
(La denominació no ha de contenir mencions referents a característiques del màster que poden variar en el temps.
Per exemple, Erasmus Mundus o “on line”)

Català:
Màster avançat en ciències jurídiques
(Obligatori. Aquesta és la denominació oficial i la que es publicarà al DOGC)

Castellà:
Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
(Necessari per a la publicació al BOE. Haurà de coincidir amb el de la fitxa que s’enviarà al MEC. Es recomana
que sigui una traducció literal del nom oficial en català, per evitar confusions)

Anglès:
Master in Advanced Legal Sciences
(Optatiu. Es recomana que sigui una traducció literal del nom oficial en català per evitar confusions. Aquesta
traducció és convenient per a les publicacions d’aquest Departament.)

Francès:
(Optatiu. Es recomana que sigui una traducció literal del nom oficial en català per evitar confusions. Aquesta
traducció és convenient per a les publicacions d’aquest Departament.)

Dates d’aprovació
Data d’aprovació del consell de govern de la universitat que coordina:
12/07/2006
(Cal aportar el certificat de l’aprovació del màster per aquest òrgan. Cal aportar un únic certificat que inclogui
cadascun dels màsters en els quals participa la universitat)

Data d’aprovació del consell social de la universitat que coordina:
20/07/2006
(Cal aportar el certificat de l’aprovació del màster per aquest òrgan. Cal aportar un únic certificat que inclogui
cadasun dels màsters en els quals participa la universitat)
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Tipologia
Tipus: Acadèmic/Mixt
(La denominació ’’acadèmic/mixt” fa referència als màsters que siguin, alhora, de tipus professionalitzador i
adreçats a la recerca. )

Àmbit acadèmic: Ciències socials ----(Excepcionalment, se’n poden escollir dos. El primer és el més important i s’utilitzarà preferentment en algunes
publicacions).

Dades organitzatives
Centre o unitat de la universitat on s’imparteix:
Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra
(Incloeu tots els centres o unitats de la universitat coordinadora i de la/ de les participant/s on es preveu impartir)

Règim d'estudi
Modalitat

temps complet

presencial

Periode lectiu:

anual

Horari:

tarda

matí

temps parcial

semipresencial
semestral

no presencial

trimestral

horaris especials (p.ex. dissabtes i altres)

Crèdits del màster 60

Idioma d’impartició
Idioma
Català
Castellà
Anglès

% de hores impartició
50%
40%
10%

Necessari/Recomanable
Recomanable
Recomanable
Recomanable
-----------

(Incloeu tots els idiomes en els quals s’impartirà. Aquestes dades serviran per a informar els futurs estudiants. Cal
indicar si el coneixement de l’idioma és totalment necessari perquè el màster s’impartirà, íntegrament, en aquella
llengua o, encara que no sigui la llengua d’impartició serà recomanable per a seguir el curs.)

Nombre màxim de places a oferir: 50-270
(Aquesta dada sortirà publicada al DOGC. En el cas d’interuniversitaris cal omplir el camp específic que es troba
en l’apartat de màsters interuniversitaris)

Nombre mínim de persones matriculades: 10
(Per sota d’aquest nombre el màster no s’impartirà)
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Referents acadèmics
Procedència:
(Es pot marcar més d’una opció, si és una refosa de diversos estudis. Incloure curs d’obtenció de la menció de
qualitat i/o de l’aprovació del Pla pilot.)

Doctorat amb menció de qualitat
Nom - Doctorat en Dret
- Doctorat en Dret Penal i Ciències Penals
En cas d’aprovació deixarà d’impartir-se Sí

Curs d’obtenció 20052006

Doctorat
Nom
En cas d’aprovació deixarà d’impartir-se --Pla pilot
Nom

Curs d’implantació

Títol propi (graduat, graduat superior, postgrau o màster no oficial)
Nom
- Màster acadèmic en Estudis Internacionals
- Màster acadèmic en Dret Públic
- Màster acadèmic en Dret de l'Empresa (MADE)
- Màster en Dret Penal i Ciències Penals
- Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació
- Màster en Dret Públic
- Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social.
- Diploma d’Aprofundiment en Dret Públic
- Diploma de Dret Ambiental
- Diploma de Dret de l’Edificació i de la Construcció
- Diploma de Dret de Família
- Diploma de Dret Immobiliari i Urbanístic
- Diploma de Dret de l’Ordenació Territorial i Urbanística
- Diploma de Dret de la Seguretat Social
- Diploma de Dret dels Serveis Públics en Xarxa
- Diploma de Dret del Treball
- Diploma d’ Especialització en Litigis Civils.
Titulació oficial de segon cicle
Nom
Nou

Erasmus Mundus
Sí
Cal aportar certificat i cal indicar el curs o cursos en el qual es va obtenir ----- ----No
Proposta (si s’ha presentat la sol·licitud, però, es troba pendent de resolució)
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Breu resum d’informació per a futurs estudiants
Objectius formatius
L’objectiu principal d’aquest Màster unitari és desenvolupar els coneixements i
competències necessàries que permetin a l’estudiant exercir com a professional en l’àmbit
de les ciències jurídiques, o dedicar-se a la recerca i a la docència sobre aquests temes.
(Explicació breu , de dues o tres línies, dels objectius que es pretenen assolir amb el màster.)

Sortides professionals
Les possibles sortides professionals seguint l’objectiu del Màster són advocats o juristes
pràctics, procuradors, també personal docent i investigador; a la vegada que obre una via
d’accés a la magistratura, la carrera diplomàtica i el notariat.
(Explicació breu, en dues o tres línies, de les possibles sortides professionals.)

Admissió
Òrgan d’admissió:
Subcomissió del Programa Oficial de Postgrau formada per el coordinador del Màster i,
com a mínim, quatre professors del Màster i dos estudiants del Màster.
(Estructura i composició)

Descripció del perfil de l’estudiantat al qual va dirigit:
Llicenciats o graduats.

Requisits admissió:
Titulacions oficial actuals
Títol de grau en dret o afí:
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
Llicenciatura en Economia
Llicenciatura en Sociologia
Llicenciatura en Filosofia
Llicenciatura en Humanitats
Llicenciatura en Medicina
Llicenciatura en Ciències del Treball
Llicenciatura en Història

Crèdits
-------------

-------

(Enumereu les titulacions oficials actuals necessàries per a ser admès/a al màster. Cal incloure el nombre de
crèdits que l’estudiant en possessió d’aquella titulació haurà de cursar)

Altres requisits d’admissió.
El departament de dret establirà les pautes per tal de permetre l’accés d’estudiants que
disposin d’un títol d’universitats europees o estrangeres, que per les característiques del
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08003 Barcelona
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seu currículum, similar o afins als estudis de grau, en els termes abans esmentats, puguin
permetre la matriculació.
• El departament de dret exigirà com a requisit d’accés un títol de grau en dret o afí,o
haver cursat 180 crèdits en dret o titulacions afins.
• Els estudiants que vulguin cursar l’especialització d’iniciació a la recerca hauran
d’haver cursat, necessàriament, un total de 240 crèdits en iniciar aquesta especialitat.
• Els estudiants que vulguin cursar les especialitzacions de formació acadèmica
avançada i d’iniciació a la recerca, hauran d’acreditar un domini suficient de l’anglès
que els permeti la consulta de bibliografia en llengua anglesa i, en el seu cas, la
docència en aquest idioma. Això s’acreditarà mitjançant el títol de First Certificate in
English de la Universitat de Cambridge o altres certificats equivalents.
• Els estudiants que no disposin del grau en dret, hauran de certificar haver cursat un
mínim de 60 crèdits en matèries jurídiques, per tal de garantir l’adequat seguiment i
progrés en els seus estudis. Un nombre no inferior a 40 d’aquests crèdits s’hauran de
correspondre, necessàriament, amb els mòduls troncals o obligatoris del grau en dret.
La condició de mòdul troncal o obligatori s’especificarà un cop hagi estat aprovat el
pla d’estudis del grau.
• Els estudiants hauran d’aportar també una breu justificació dels motius i de l’interès
per a cursar el programa de doctorat (en un espai màxim d’una pàgina), l’expedient
acadèmic i un breu curriculum vitae.
(Enumereu, si s’escau, altres requisits necessaris per ser admès/a al màster. En aquest apartat es pot efectuar
una relació de les titulacions no oficials o graus implantats en altres països que podrien equivaler a la titulació
oficial estatal enumerada en el punt anterior)

Criteris de selecció:
Expedient acadèmic i justificació de l'interès per cursar el màster - 40%
Els estudiants que hagin cursat estudis de dret tindran prioritat sobre els estudiants que
hagin cursat altres estudis. - 30%
A la valoració de l'expedient d’alguna de les titulacions següents se li assignarà 20%:
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciatura en Economia,
Llicenciatura en Sociologia, Llicenciatura en Ciències del Treball, Llicenciatura en Història,
Llicenciatura en Filosofia, Llicenciatura en Humanitats, Llicenciatura en Medicina i altres
titulacions equiparables a les anteriors.

(Cal enumerar, ordenades per prioritat, les característiques que l’òrgan d’admissió valorarà a l’hora de seleccionar
els estudiants. Exemple: expedient acadèmic, coneixement d’un idioma, experiència professional, etc...)

Descripció dels criteris de reconeixement d’aprenentatges previs:
(Experiència professional mínima en un camp afí, etc.).
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A.2.1 Els màsters interuniversitaris i altres col·laboracions
(Aquesta informació només cal que sigui emplenada per la/les universitats coordinadora/es)

Màsters interuniversitaris:
Interuniversitari
No
Universitats catalanes que hi participen:
Sigles

Coordina

Nom del POP en el qual
s’emmarca.

Data d’
aprovació
pel consell
de govern

Centre/s o unitat/s on
s’imparteixen

Crèdits

PDI no
doctor

PDI
doctor

------------------------------------------------------(Cal enumerar totes les universitats que participen tant si són coordinadores com si són participants. És possible
establir una o més universitats coordinadores. Les dades es refereixen a cada universitat. Per tant, cal especificar
el nombre de crèdits que es preveu que imparteixi cada universitat i el nombre previst de professorat docent i
investigador de cada universitat que hi participa)
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Universitats de fora de Catalunya que hi participen:
Nom de la universitat

País

Institucions no universitàries que hi participen:
Nom de la Institució

País

Títol conjunt No
Si és no, dir quina/quines universitat/s de les participants atorguen el títol

Estada acadèmica obligatòria a una altra universitat ----Data del conveni de col·laboració
(D’acord amb el Reial decret 56/2005 i els criteris de programació aprovats en el si del Consell Interuniversitari de
Catalunya, cal establir un conveni per als màsters interuniversitaris del qual cal adjuntar còpia signada per totes les
parts. Si en el moment de formular aquesta sol·licitud no se’n disposa, n’hi ha prou amb la presentació d’un
document d’intencions que acrediti la voluntat de col·laboració en el màster de què es tracti).

Nombre de places global: ---(En el cas que hi hagi un únic nombre de places per al màster, per a totes les universitats, cal facilitar el nombre
global màxim de places a oferir. En el cas que el nombre de places no sigui global per totes cal completar el
quadre següent per universitat participant)
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Nombre global màxim de places a oferir:

Places per Universitat participant
Nom de la Universitat

Nombre de places

Altres tipus col·laboració:
Breu explicació de la col·laboració:
(Cal explicar si es tracta de participació d’un o més professors/es, d’utilització de material, etc...)

Universitat/s que hi col·labora/en:

Via Laietana, 33, 6è 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 552 67 00
Fax 93 552 67 01

12 de 50

Ref.: SPUP/U1211 N- POP/2007-2008/Protocol/lgb

A. 3 Dades generals i legals dels doctorats
Nombre màxim d’estudiants: 60
Els criteris d’admissió i valoració de mèrits. I si és el cas, la programació i els
requisits de formació metodològica o científica
Per poder sol•licitar l’admissió als estudis de doctorat en dret, l’estudiant haurà d’haver
obtingut un mínim de 60 crèdits en els programes oficials de Postgrau, o be ha d’ estar en
possessió del títol oficial de Màster. En qualsevol cas haurà d’haver completat un mínim de
300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de grau i Postgrau.
Per poder accedir al doctorat en dret, serà necessari haver cursat el mòdul obligatori de
mètodes d’anàlisi jurídica previst en el Màster del departament de dret de la UPF. En el cas
que no sigui així, els aspirants es podran inscriure en el doctorat sempre que es matriculin, al
mateix temps, de l’esmentat mòdul obligatori. També caldrà que acreditin disposar dels
coneixements suficients de llengua anglesa per a poder cursar la docència en aquest idioma.
El departament de dret establirà les pautes per tal de permetre l’accés d’estudiants que
disposin d’un títol d’universitats europees o estrangeres, que per les característiques del seu
currículum, similar o assimilable als estudis de grau i postgrau esmentats, puguin permetre la
matriculació. Els criteris utilitzats tindran en compte els objectius d’internacionalització del
Programa Oficial de Postgrau i, en l’àmbit europeu, el nivell d’homogeneïtzació dels títols de
grau expedits pels diferents països, derivats de la progressiva implantació de l’ EEES.

La relació de professorat i personal investigador encarregats de la direcció de
tesis i doctorats
Antònia AGULLÓ AGUERO .....................Dret financer i tributari ....................................Catedràtic
Enric ARGULLOL MURGADAS .................Dret administratiu ...........................................Catedràtic
Montserrat Ana BALLARÍN ESPUÑA .......Dret financer i tributari ...................................Professor Titular
Andrés BEJARANO HERNÁNDEZ ............Dret del treball i de la seguretat social ..............Professor Titular
Andrés Antonio BETANCOR RODRÍGUEZDret administratiu ..........................................Catedràtic
Núria BOUZA VIDAL ..............................Dret internacional privat ..................................Catedràtic
Marc CARRILLO LÓPEZ ..........................Dret constitucional ..........................................Professor Associat
Oriol CASANOVAS I LA ROSA ................Dret internacional públic i relacions internacional Catedràtic
Fernando CERDÀ ALBERO .....................Dret mercantil ................................................Professor Titular
Consuelo CHACARTEGUI JÁVEGA ..........Dret del treball i de la seguretat social...............Professor Titular
Manuel CIENFUEGOS MATEO ................Dret internacional públic i relacions internacional.Professor Titular
Montserrat CUCHILLO FOIX...................Dret administratiu ...........................................Professor Titular
Tomás DE MONTAGUT ESTRAGUES ......Història del dret i de les institucions ..................Catedràtic
Salvador DEL REY GUANTER .................Dret del treball i de la seguretat social...............Catedràtic
Juan EGEA FERNÁNDEZ.........................Dret civil ........................................................Catedràtic
Ignacio FARRANDO MIGUEL ..................Dret mercantil ................................................Professor Titular
David FELIP SABORIT............................Dret penal......................................................Professor Titular
Maria Ángeles FELIX BALLESTA .............Dret eclesiàstic de l'estat .................................Professor Titular
Josep FERRER RIBA ...............................Dret civil ........................................................Professor Titular
Victor FERRERES COMELLA ...................Dret constitucional ..........................................Professor Associat
Albert FONT SEGURA.............................Dret internacional privat ..................................Professor Titular
Catalina GARCÍA SEGURA .....................Dret internacional públic i relacions internacional.Professor Titular
Eva GARRIDO PÉREZ .............................Dret del treball i de la seguretat social...............Professor Titular
Fernando Luis GÓMEZ PÉREZ ................Dret civil ........................................................Catedràtic
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M. Luisa IGLESIAS VILA ........................Filosofia del dret .............................................Professor Titular
Rafael JIMÉNEZ ASENSIO......................Dret constitucional ..........................................Professor Associat
Albert LAMARCA MARQUÉS ...................Dret civil ........................................................Professor Titular
Julia LÓPEZ LÓPEZ ................................Dret del treball i de la seguretat social...............Catedràtic
Manuel LUQUE PARRA ...........................Dret del treball i de la seguretat social...............Professor Titular
Jorge Francisco MALEM SEÑA ................Filosofia del dret .............................................Professor Titular
Josep MASSAGUER FUENTES ................Dret mercantil ................................................Catedràtic
Juan MIQUEL GONZÁLEZ.......................Dret romà ......................................................Professor Emèrit
Josep MIR BAGÓ....................................Dret administratiu...........................................Professor Titular
Montiano MONTEAGUDO MONEDERO ....Dret mercantil ................................................Professor Titular
Josep Joan MORESO MATEOS ...............Filosofia del dret .............................................Catedràtic
Carles PAREJA LOZANO .........................Dret administratiu ...........................................Professor Titular
José Luis PÉREZ TRIVIÑO ......................Filosofia del dret .............................................Professor Titular
Anna QUIÑONES ESCÁMEZ ...................Dret internacional privat ..................................Professor Titular
Ramón RAGUÉS VALLÈS........................Dret penal......................................................Professor Titular
Francisco RAMOS MÉNDEZ ....................Dret processal ................................................Catedràtic
Ramon SALELLES CLIMENT ...................Dret mercantil ................................................Professor Titular
Pablo SALVADOR CODERCH ..................Dret civil ........................................................Catedràtic
Josep SANDIUMENGE FARRÉ.................Dret civil ........................................................Professor Titular
Jesús Maria SILVA SÁNCHEZ .................Dret penal......................................................Catedràtic
Jaume SOLÉ RIERA ...............................Dret processal ................................................Professor Titular
Maria de la Paz SOLER MASOTA ............Dret mercantil ................................................Professor Titular
Francisco Andrés VALLE MUÑOZ ...........Dret del treball i de la seguretat social...............Professor Titular
Josep Maria VILAJOSANA RUBIO ...........Filosofia del dret .............................................Professor Titular
Carlos VIVER PI-SUNYER .......................Dret constitucional ..........................................Catedràtic

Experiència investigadora prèvia en l’àmbit científic del títol.
Entre els grups consolidats:
1.- Seminari Interuniversitari d’Història del Dret Català “Josep Maria Font Rius” (SFR).
Responsable: Dr. Tomàs de Montagut Estraguès.
Membres: Bajet Royo, Montserrat ; Capdeferro Pla, Josep; Estrada Rius, Albert; Serra
Lázaro, David
2.- Grup de Recerca en Dret Patrimonial.
Responsable: Dr. Pau Salvador Coderch.
Membres: Egea Fernández, Joan; Gómez Pomar, Fernando; Farré Riba, Josep; Cerdà
Albero, Ferran; Santdiumenge Farré, Josep; Durany Pich, Salvador; Luque Parra, Manuel;
Lamarca Marqués, Albert; Málaga Diéguez, Francisco; Seuba Torreblanca, Joan Carles;
Pérez Simeón, Maurici; Garriga Gorina, Margarida; Luna Yerga, Álvaro; Ramos González,
Sonia; Ruisánchez Capelasteguida, Covadonga; Lloveras Ferrer, Marc-Roger; Gómez
Ligüerre, Carlos; Rubí Puig, Antoni; Piñeiro Salguero, José; De La Peña Perea, Maitane;
Sánchez Álvarez, Víctor Manuel; Fernández Crende, Antonio; Azagra Malo, Albert; Farnós
Amorós, Esther; Gili Saldaña, Mª Àngels ; Ruiz García, Carlos Alberto;
3.- Grup de Recerca de Dret Procesal (ReDePro).
Responsable: Dr. Francisco Ramos Méndez.
Membres: Solé Riera, Jaume; Mora Capitán, Belén; Málaga Diéguez, Francisco; Escaler
Bascompte, Ramon; Yélamos Bayarri, Estela; Biete Ribas, Ariadna; Moraga Llop, María
José; Herrera Petrus, Christian; Riba Vidal, Josep;

4.- Grup de Dret Penal Econòmico-Empresarial.
Via Laietana, 33, 6è 2a
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Responsable: Dr. Jesús María Silva.
Membres: Castañer Codina, Joaquim; Castiñeira Palou, María Teresa ; Cerdà Albero, Ferran;
Felip I Saborit, David ; Farrando Miquel, Ignacio; Llobet Anglí, Mariona; Ortiz De Urbina
Gimeno, Íñigo; Massaguer Fuentes, Josep; Monteagudo Monedero, Montiano; Montaner
Fernández, Raquel; Pallarés Ayala, Javier; Pastor Muñoz, Nuria; Ragués I Vallès, Ramon;
Riggi, Eduardo Javier; Robles Planas, Ricard; Salelles Climent, José Ramón; Soler Masota,
Paz; Suñol Lucea, Aurea;

5.- Grup de Recerca de Filosofia del Dret.
Responsable: Dr. Josep Joan Moreso.
Membres: Caracciolo, Ricardo; Ferrer Beltrán, Jodi; Gargarella, Roberto; Mendonca Bonet,
Daniel; Narváez Mora, Maribel; Navarro López, Pablo Eugenio; Torbisco Casals, Neus;
Iglesias Vila, María Luisa; Malem Seña, Jorge; Martínez Zorrilla, David; Martí Màrmol, Josep
Lluïs; Pérez Triviño, José Luis; Vilajosana Rubio, Josep Maria;

6.- Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.
Responsable: Dra. Caterina García Segura.
Membres: Casanovas I La Rosa, Oriol; Gómez Sanz, Xavier; Ibáñez Muñoz, Josep;
Morgades Gil, Sílvia; Pareja Alcaraz, Pablo; Ripol Carula, Santiago; Rodrigo Hernández,
Ángel; Seuba Hernández, Xavier; Vives Chillida, Julio;

7.- Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS).
Responsable: Dra. Julia López López.
Membres: Pumar Beltrán, Núria; Fargas Fernández, Josep; Valle Muñoz, Fco. Andrés;
Chacartegui Jávega, Consuelo; Revilla Estévez, Eugenia; Colas Neila, Eusebi; Areal
Calama, Ignasi; Guasch Batalla, Claudia;
8.- Grup de Recerca Habitatge i política fiscal.
Responsable: Dra. Antònia Agulló Agüero.
Membres: Cors Meya, Xavier ; Ballarín Espuña, Montserrat A.; Esteve Pardo, Luisa; Quintana
Ferrer, Esteban; Urquizu Cavallé, Angel ; Oliver Cuello, Rafael; Delgado Garcia, Ana Mª;
Macho Pérez, Ana Belén; Bassas Pérez, Isabel;

9.- Grup d’Estudis Jurídics i Polítics Internacionals.
Responsable: Dr. Oriol Casanovas i La Rosa.
Membres: Cienfuegos Mateo, Manuel; Garcia Segura, Catalina; Gómez Sanz, Xavier; Ibáñez
Muñoz, Josep; Morgades Gil, Silvia; Pareja Alcaraz, Pablo; Seuba Hernández, Xavier; Ripol
Carulla, Santiago; Rodrigo Hernández, Angel José; Vives Chillida, Julio Andrés.

Com a figures de Recerca:
1.- INDRET Centre d’Anàlisi de Polítiques Legals en Dret Privat.
Responsable: Dr. Pau Salvador Coderch.
Membres: Azagra Malo, Albert ; De La Peña Perea, Maitane; Egea Fernández, Joan;
Farnós Amorós, Esther; Fernández Crende, Antonio; Ferrer Riba, Joseph; Garriga Gorina,
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08003 Barcelona
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Margarita; Gili Saldaña, Marian ; Lamarca I Marqués, Albert; Lloveras I Ferrer, Marc Roger;
Luna Yerga, Álvaro; Piñeiro Salguero, José; Ramos González, Sònia; Ruisánchez
Capalastegui, Covadonga; Sánchez Álvarez, Víctor Manuel; Santdiumenge Farré, Josep;
Seuba I Torreblanca, Joan
2.- Observatori de l’Evolució de les Institucions.
Responsable: Dr. Enric Argullol Murgades.
Membres: Bayona Rocamora, Antoni; Bernadí Gil, Xavier; Betancor Rodríguez, Andrés;
Cuchillo Foix, Montserrat; Fernández López, M. Antonieta; Mateo Tejedor, Montserrat;
Manrubia Costa, Ignasi; Mir Bagó, Josep; Pareja Lozano, Carles; Tintó Gimbernat,
Montserrat; Velasco Rico, Clara.
3.- Seminari permanent d’Història del Dret Català “Josep Maria Fonts Rius” (SFR).
Responsable: Dr. Tomàs de Montagut i Estraguès.
4.- Grup de Recerca Interuniversitari d’Estudis Fiscals (UDEF). Responsable: Dra. Antonia
Agulló Agüero.
Membres: Elvira Benito, David; Ballarín Espuña, Montserrat Ana; Bassas Pérez, Isabel;
Cano Garcia, Joan; Ciutat Cura, Ignasi; Delgado García, Ana María; Duplà Marín, José
María; Ferrer Dupuy, Plácida; García González, Javier; Macho Pérez, Ana Belén; Monill
Serra, Antoni; Oliver Cuello, Rafael; Pijoan Font, Iu; Pla Planas, Albert; Salillas Carné, Albert.
Import Convenis de recerca i transferència de coneixement: 1.893.864 €
Nom complet. Títol ajut. Any. Entitat
SALVADOR CODERCH, Pablo. Member of the Economic, Social and Human Sciences Evaluation Panel for the
Research Training Networks Activity. 2001. Comissió Europea.
DEL REY GUANTER, Salvador. Les necessitats de mà d'obra de l'empresa catalana: situació actual i
perspectives de futur.. 2001. PIMEC-SEFES.
MIR BAGÓ, Josep. Estudi: Descentralització cap als Ajuntaments. 2001. Fundació Carles Pi i Sunyer.
IGLESIAS VILA, M. Luisa. Contract nº: EV4C/EE19981A07734/0501. 2001. Comissió Europea.
IGLESIAS VILA, M. Luisa. Contract nº: HPCE-EXP-2001-00028. 2001. Comissió Europea.
MIR BAGÓ, Josep. Estudi "La legislació d'estrangeria i l'administració local. Anàlisi dels principals temes de la
legislació vigent en matèria d'estrangeria, que tenen una incidència directa per l'administració local". 2001.
Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal.
SOLER MASOTA, Maria de la Paz. Realització de tasques d'assessorament en l'àrea de Dret Mercantil. 2001.
Garrigues & Andersen.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi "Sobre l'abast de les activitats de l'empresa pública TB i les seves
possibilitats d'integració amb societats de transport privades o d'economia mixta".. 2001. Transports
Metropolitans de Barcelona.
MORESO MATEOS, Josep Joan. Realització del contingut escrit i gràfic del material didàctic corresponent a
l'assignatura Teoria del Dret. 2001. Universitat Oberta de Catalunya.
VILAJOSANA RUBIO, Josep Maria. Realització del contingut escrit i gràfic del material didàctic corresponent a
l'assignatura Teoria del Dret.. 2001. Universitat Oberta de Catalunya.
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ARGULLOL MURGADAS, Enric. Realització d'estudi "Les bases constitucionals i estatutàries del finançament
de les comunitats autònomes". 2001. Departament de Governació.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi "Els sostres competencials en estats políticament descentralitzats".
2001. Institut d'Estudis Autonòmics.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Estudi "Resolució de problemes d'error in persona en delictes de detencions
il·legals". 2001. Molins Associats, S.C.P..
MIR BAGÓ, Josep. Seguiment del marc legal i les iniciatives parlamentàries sobre autonomia i govern local..
2002. Diputació de Barcelona.
MIR BAGÓ, Josep. Els ajuntaments i la supressió de barreres arquitectòniques.. 2002. Consorci de Recursos i
Documentació per a l'Autonomia Personal.
SOLER MASOTA, Maria de la Paz. Activitats d'assessorament en l'àmbit del Dret Mercantil.. 2002. J&A
Garrigues S.L..
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Assessorament en l'àrea de Dret Mercantil.. 2002. Bufete Uría
Menéndez.
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás. Treball de recerca sobre la Història de les institucions fiscalitzadores
de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1413 fins a l'any 1556.. 2002. Sindicatura de Comptes.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Estudio sobre la aplicación del tipo delictivo del art. 285 del Código Penal, al
asunto "Creaciones Baluarte S.A.". 2002. UNIDAD EDITORIAL S.A..
CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo. Elaboració mòduls assignatura Polítiques sociolaborals II.. 2002.
Universitat Oberta de Catalunya.
IGLESIAS VILA, M. Luisa. Membership of Expert Panel for the High-Level scientific Conferences Activity
under the Human Potential Programme.. 2002. Comissió Europea.
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás. Treball de recerca sobre la Història de les institucions fiscalitzadores
de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1556 fins a l'any 1714.. 2002. Sindicatura de Comptes.
DEL REY GUANTER, Salvador. Les desigualtats retributives entre els homes i les dones.. 2002. Institut Català
de la Dona.
VALLE MUÑOZ, Francisco Andrés. Polítiques sociolaborals II (mòduls). 2002. Universitat Oberta de Catalunya.
CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo. Polítiques sociolaborals I (mòduls). 2002. Universitat Oberta de
Catalunya.
VALLE MUÑOZ, Francisco Andrés. Polítiques sociolaborals I (mòduls). 2002. Universitat Oberta de Catalunya.
VIVER PI-SUNYER, Carles. El alcance vinculante de los informes emitidos por la administración estatal en el
plan especial de ordenación de usos del puerto de Premià de Mar.. 2002. Centre Lúdic i Comercial Premià S.L..
VIVER PI-SUNYER, Carles. Estudi titulat "Les repercussions de la Llei 44/2002, de Mesures de Reforma del
Sistema Financer en la legislació catalana sobre caixes d'estalvi". 2002. Departament d'Economia i Finances.
CERDÀ ALBERO, Fernando. Redacció de models contractuals i assessorament en les seves característiques..
2002. Cuatrecasas Abogados SRL.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi sobre els "Drets i deures urbanístics en la noa ordenació del Poble Nou
Via Laietana, 33, 6è 2a
08003 Barcelona
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de Barcelona".. 2002. Ajuntament de Barcelona.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Règim jurídic de les estacions de servei: evolució i ordenació vigent.. 2002.
Túnel del Cadí S.A.C..
DEL REY GUANTER, Salvador. Informe sobre La Negociación Colectiva Española en el año 2001.. 2002.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
SALVADOR CODERCH, Pablo. Seminari a l'entorn del Campus Virtual de la Escuela Judicial.. 2002. Consejo
General del Poder Judicial.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. "Immigració i transformació social a Catalunya". 2003. Institut d'Estudis
Autonòmics.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi sobre "Les competències de la Generalitat en matèria de ferrocarrils.
Especial consideració de 'article 11.9 EAC". 2003. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Contracte entre el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i la
UPF. 2003. Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Contracte per a activitats d'assessorament i assistència tècnica entre
la UPF i Uría & Menéndez. 2003. Bufete Uría Menéndez.
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Estudi sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información..
2003. Bufete Uría Menéndez.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Redacció d'un texte articulat i de la seva fonamentació per a la reforma del
Codi penal en matèria de seguretat del trànsit.. 2003. Departament de Justícia i Interior. Generalita de Catalunya.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Observatori de l'Evolució de les Institucions. 2003. Departament de
Presidència.
LUQUE PARRA, Manuel. Assessament jurídic en matèria de dret laboral.. 2003. Cuatrecasas Abogados SRL.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Realització del projecte "Anuario de Derecho Territorial". 2003. Fundació
Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi sobre àrees metropolitanes.. 2003. Fundació Carles Pi i Sunyer
d'Estudis Autonòmics i Locals.
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás. Execució del projecte "Fer present la memòria". 2003. Departament de
Benestar Social.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Estudi sobre "Vulneració de drets fonamentals en processos per delictes contra
la Hisenda Pública". 2003. Molins Advocats S.L..
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Estudi teòric i de dret comparat sobre les possibilitats de reforma de certs
articles del Codi penal en matèria de seguretat de trànsit.. 2003. Servei Català de Trànsit.
MIR BAGÓ, Josep. Seguiment de l'actual marc legal i les iniciatives parlamentàries catalanes sobre govern i
autonomia local, any 2003.. 2003. Diputació de Barcelona.
MIR BAGÓ, Josep. Estudi sobre àrees metropolitanes.. 2003. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i
Locals.
SOLER MASOTA, Maria de la Paz. Activitats d'assessorament en l'àmbit del Dret Mercantil.. 2004. J&A
Garrigues S.L..
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MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Contracte per a activitat d'assesorament i assistència tècnica entre la
universitat Pompeu Fabrai Uría & Menéndez. 2004. Uría & Menéndez.
BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés Antonio. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucia y la UPF, para la elaboración de un estudio sobre el impacto de la directiva 2000/60/CE,
de 22 de Diciembre, sobre la distribución de competencias en materia de costas. 2004. Junta de Andalucía.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Contracte entre González Franco advocats SL i la UPF. 2004. González Franco
Advocats SL.
GARCÍA SEGURA, Catalina. Desenvolupament dels continguts corresponents als mòduls didàctics
corresponents a l'assignatura Política internacional a l'Àsia oriental.. 2004. Universitat Oberta de Catalunya.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Estudi: L'ordenació legal de l'activitat contractual de les societats privades de
titularitat pública.. 2004. Túnels i Accessos de Barcelona, SAC.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Dictamen "Criteris d'interpretació jurisprudencial de l'art. 120.4 del Codi Penal".
2004. De Oliver, Selva, Zegrí Abogados Asociados.
SALVADOR CODERCH, Pablo. Conveni de Col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i el Deganat dels
Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya. 2004. Deganat dels Registradors de la i Mercantils de
Catalunya.
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Estudi sobre els darrers desenvolupaments jurisprudencials sobre
propietat intel·lectual.. 2004. Uría & Menéndez.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Estudi "La jurisprudencia comunitària com a motiu de recurs de revisió en matèria
penal". 2004. González Franco Advocats SL.
LUQUE PARRA, Manuel. Assessorament jurídic en matèria de dret laboral.. 2004. Cuatrecasas Abogados SRL.
CUCHILLO FOIX, Montserrat. Estudi comparatiu de les modalitats de gestió directa dels serveis públics en
l'àmbit educatiu no reglat: organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials. 2004. Diputació de
Barcelona.
VIVER PI-SUNYER, Carles. Renovació del contracte signat en data d'abril 2002 entre l'empresa Centre Lúdic i
comercial Premià S.L. i la Universitat Pompeu Fabra. 2004. Centre Lúdic i Comercial Premià S.L..
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Ajut econòmic per a contribuir en el finançament de les despeses de
realització de les activitats de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions durant l'any 2004.. 2004.
Departament de Presidència.
VIVER PI-SUNYER, Carles. Contracte menor entre el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Pompeu Fabra. 2004. Departament de Justícia.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Contracte entre la Universitat Pompeu Fabra i J.A.González Franco per fer estudi
sobre lleis penals. 2004. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ FRANCO.
CERDÀ ALBERO, Fernando. Contracte entre Cuatrecasas i la Universitat Pompeu Fabra: "Redacció de models
contractuals i assesorament en les seves característiques per part de la UPF". 2004. Cuatrecasas Abogados SRL.
ARGULLOL MURGADAS, Enric. Elaboració de Directrius d'Ordenació Territorial.. 2005. Govern d'Andorra.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Realització de dos informes jurídics.. 2005. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ FRANCO.
PAREJA LOZANO, Carles. Projecte de Reglament de desenvolupament íntegre de la Llei d'urbanisme.. 2005.
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Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Realització de l'estudi "Problemes de frau de llei i de prescripció en delictes
contra la Hisenda Pública".. 2005. Molins Advocats S.L..
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Tasques d'assessorament en l'àrea de Dret Mercantil.. 2005. Uría &
Menéndez.
MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano. Estudi sobre els darrers desenvolupaments jurisprudencials sobre
propietat industrial.. 2005. Uría & Menéndez.
RAGUÉS VALLÈS, Ramon. Estudi "Jurisprudència constitucional sobre entrada i registre en domicilis".. 2005.
González Franco Advocats SL.
CERDÀ ALBERO, Fernando. Redacció de models contractuals i assessorament en les seves característiques..
2005. Cuatrecasas Abogados SRL.
MIR BAGÓ, Josep. Estudi "Suport per redactar un avantprojecte de llei de la policia de Catalunya".. 2005.
Departament de Justícia i Interior. Generalita de Catalunya.
LUQUE PARRA, Manuel. Assessorament jurídic en matèria de Dret Laboral.. 2005. Cuatrecasas Abogados SRL.
SOLER MASOTA, Maria de la Paz. Activitats d'assessorament en l'àmbit del Dret Mercantil.. 2005. J&A
Garrigues S.L..
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás. Conveni de col·laboració per a l'execució de la segona fase del
projecte "Fer present la memòria".. 2005. Departament de Relacions Institucionals i Participació.
SALVADOR CODERCH, Pablo. Dictamen sobre compraventa, simulación un contrato de financiación.. 2006.
Gas Natural SDG, S.A..

Volum de projectes de recerca: 1.266.671 €
SALVADOR CODERCH, Pablo. Dotació addicional BJU2001-0936. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología .
32396,95
MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, Juan. El nacimiento de la ciencia jurídica europea a la luz de la
tradición manuscrita del codex secundis. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 7199,87
MORESO MATEOS, Josep Joan. Dotació Addicional. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 9736,4
MORESO MATEOS, Josep Joan. Teoría del Derecho y Justificación de las Decisiones Institucionales: La
constitucionalización del ordenamiento Jurídico. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 40568,32
MIQUEL GONZÁLEZ DE AUDICANA, Juan. El nacimiento de la ciencia jurídica europea a la luz de la
tradición manuscrita del codex secundis. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 34558,2
MASSAGUER FUENTES, Josep. Estudio sistemático de los aspectos de derecho privado relacionados con el
comercio electrónico. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 42070,85
SALVADOR CODERCH, Pablo. Daños y responsabilidad:análisis y aplicaciones en derecho privado y público..
2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 72572,23
MASSAGUER FUENTES, Josep. Estudio sistemático de los aspectos de derecho privado relacionados con el
comercio electrónico. 2001. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 19799,64
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ARGULLOL MURGADAS, Enric. Territorio y poder: análisis prospectivo de una relación cambiante.. 2002.
Ministerio de Ciencia y Tecnología . 55680
EGEA FERNÁNDEZ, Juan. El divorcio y los hijos. Ruptura y reconstitución. 2002. Ministerio de Ciencia y
Tecnología . 39360
DEL REY GUANTER, Salvador. Derecho del trabajo y sociedad mercantil.. 2002. Ministerio de Ciencia y
Tecnología . 17920
EGEA FERNÁNDEZ, Juan. El divorcio y los hijos.Ruptura y reconstitución.. 2002. Ministerio de Ciencia y
Tecnología . 37800
LÓPEZ LÓPEZ, Julia. Euro y polìtcas de igualdad en materia laboral.. 2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología .
21920
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. El juez y la ley en derecho penal económico.. 2002. Ministerio de Ciencia y
Tecnología . 66400
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. El juez y la ley en derecho penal económico.Dotació Addicional.. 2002.
Ministerio de Ciencia y Tecnología . 50400
VIVER PI-SUNYER, Carles. Problemas de articulación entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria en el
ámbito del recurso de amparo.. 2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología . 50560
EGEA FERNÁNDEZ, Juan. Cooperació judicial en matèria de familia. 2003. Comissió Europea. 72000
AGULLÓ AGÜERO, Antònia. Fiscalidad de la vivienda y gasto público.. 2003. Ministerio de Ciencia y
Tecnología. 36000
FARRANDO MIGUEL, Ignacio. Los contratos incompletos: Instrumentos de integración de contratos asociativos
y relaciones jurídicas colectivas.. 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 32000
BOUZA VIDAL, Núria. Pautas para la elaboración de un sistema comunitario de derecho internacional privado:
análisis y propuestas.. 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 16000
GARCÍA SEGURA, Catalina. D.Adic. del projecte "Poder, Derecho y Justicia en los regímenes internacionales"..
2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 7600
GARCÍA SEGURA, Catalina. Poder, Derecho y Justicia en los regímenes internacionales.. 2003. Ministerio de
Ciencia y Tecnología. 36000
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomás. Los juristas y la construcción de un sistema de derecho privado: el
caso de cataluña (siglos XIII-XX). 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 46000
MORESO MATEOS, Josep Joan. Teoria del derecho y justificación de las decisiones institucionales:
responsabilidad, democracia y conflicto
. 2004.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 78200
SALVADOR CODERCH, Pablo. La responsabilidad civil como mecanismo de eficacia del derecho: teoria
general y aplicación a los accidentes sanitario-farmaceutico y a los accidentes de trabajo
2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 6400

.

MORESO MATEOS, Josep Joan. Responsabilidad y democracia constitucional. 2004. Ministerio de Educación y
Ciencia. 3800
RAMOS MÉNDEZ, Francisco. La Investigación del Patrimonio Ejecutado: Perspectiva Nacional e Internacional.
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2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 46000
RAMOS MÉNDEZ, Francisco. La Investigación del Patrimonio del Ejecutado: Perspectiva Nacional e
Internacional. 2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 4500
SALVADOR CODERCH, Pablo. La responsabilidad civil como mecanismo de eficacia del derecho: teoria
geneal y aplicación a los accidentes-farmacéuticos y a los accidentes de trabajo
.
2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 99360
MASSAGUER FUENTES, Josep. La protección jurídica de las patentes en el ordenamiento jurídico nacional,
comunitario e internacional
. 2005. Ministerio de
Ciencia y Tecnología. 35700
EGEA FERNÁNDEZ, Juan. Autonomia e imperatividad en la ordenación de las relaciones familiares: los limites
a la libertad contractual en la regulación de la convivencia y de sus crisis
. 2005.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 66640
SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Diez años del nuevo derecho penal de la criminalidad en la empresa: la
intención del legislador y la actuación del sistema judicial
. 2005.
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 61285
CIENFUEGOS MATEO, Manuel. Europa Latinoamérica Integración Regional. 2005. Comissió Europea. 14244
DE MONTAGUT ESTRAGUÉS,
Tomás. 2005 AREM
. 2006. Agència de Gestió Ajuts Universitaris de Recerca. 6000

10017.

Fer

present

la

memòria

(Projectes competitius, contractes de recerca i transferència de resultats de l’activitat de recerca.)

Les línies específiques de recerca.
En la mesura que tot doctorat es defineix com aquell conjunt de línies de recerca, coincidents
amb projectes finançats i duts a terme per grups de recerca consolidats o reconeguts per la
UPF, o per professors de reconegut prestigi, a nivell nacional o internacional, cal esmentar
que, com ja s’ha posat de relleu, el departament de Dret de la UPF disposa d’una multiplicitat
de línies de recerca, moltes de les quals han aconseguit el reconeixement de grups de
recerca consolidats.
Les línies de recerca involucrades en el Programa Oficial de Postgrau del Departament de
Dret són les que coincideixen amb les línies de recerca dels responsables i membres dels
grups consolidats i altres figures de recerca i les desenvolupades pel professorat del
departament de dret de la UPF, entre les quals cal destacar les següents:
Entre els grups consolidats:
1.- Seminari Interuniversitari d’Història del Dret Català “Josep Maria Font Rius” (SFR).
2.- Grup de Recerca en Dret Patrimonial.
3.- Grup de Recerca de Dret Procesal (ReDePro).
4.- Grup de Dret Penal Econòmico-Empresarial.
5.- Grup de Recerca de Filosofia del Dret.
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6.- Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.
7.- Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (greDTiSS).
8.- Grup de Recerca Habitatge i política fiscal.
9.- Grup d’Estudis Jurídics i Polítics Internacionals.

Com a figures de Recerca:
1.- INDRET Centre d’Anàlisi de Polítiques Legals en Dret Privat.
2.- Observatori de l’Evolució de les Institucions.
3.- Seminari permanent d’Història del Dret Català “Josep Maria Fonts Rius” (SFR).
4.- Grup de Recerca Interuniversitari d’Estudis Fiscals (UDEF).

Els criteris per a la direcció de tesis i treballs.
Per a la elaboració de la tesi doctoral, l’òrgan responsable del Programa de Postgrau
assignarà al doctorant un director de tesis, que serà un doctor amb experiència investigadora
acreditada i que haurà de reunir els requisits contemplats per la normativa del doctorat de la
UPF. La tesi podrà ser co-dirigida per un altre doctor, que podrà pertànyer a una altre
Universitat.
La tesi doctoral haurà de consistir en un treball original de recerca relacionat amb els camps
científics del Programa Oficial de Postgrau, i la Comissió del Programa Oficial establirà els
procediment oportuns per garantir, amb anterioritat a la seva presentació formal, la qualitat
de la tesi doctoral.
Un cop finalitzada la realització de la tesi doctoral, el doctorant, previ informe favorable del
director de la tesi, efectuarà el seu dipòsit en les condicions contemplades per la normativa
vigent. Els doctors podran remetre les observacions que creguin oportunes sobre el contingut
de la tesi a la Comissió del Programa.
Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, es nomenarà un tribunal composat per cinc
membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora
acreditada. No podran formar part del tribunal més de dos membres del mateix òrgan
responsable del Programa Oficial de Postgrau, ni més de tres membres de la mateixa
Universitat. El director de la tesi no podrà formar part del tribunal, llevat els casos de tesis
presentades en el marc d’acord bilaterals de co-tutela amb universitats estrangeres.
La Comissió designarà, entre els membres del tribunal, a un president i un secretari, i la UPF
determinarà els requisits necessaris per a poder ser designat com a president d’un tribunal
de tesi. En cas de renúncia per causa justificada d’un membre titular del tribunal, el president
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procedirà a substituir-lo pel suplent corresponent. En qualsevol cas, es remetrà als membres
del tribunal un exemplar de la tesi doctoral.
L’acte de defensa de la tesi serà convocat pel president i comunicat pel secretari a la
Comissió amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la seva celebració. Tindrà lloc en
sessió pública i consistirà en la exposició pel doctorant de la tasca realitzada, la metodologia,
el contingut i les conclusions, amb una especial menció a les seves aportacions originals. Els
membres del tribunal formularan al doctorant les qüestions que creguin oportunes i els
doctors presents a l’acte podran formular qüestions, en el moment i forma que assenyali el
president del tribunal.
Finalitzada la defensa i discussió de la tesi, cada membre formularà per escrit una valoració i
el tribunal emetrà la qualificació global que finalment es concedirà conforme a l’escala: no
apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal podrà atorgar la menció de “cum laude” si la
qualificació global es de excel·lent i s’emet amb el vot favorable de, al menys quatre dels
seus membres.
La menció europea en el títol de Doctor exigirà el compliment dels següents requisits: a) que
el doctorant, durant la seva etapa de formació, hagi realitzat una estada mínima de recerca
fora del territori Estatal en una institució d’ensenyament superior d’un altre Estat Europeu i
cursi estudis o treballs de recerca que lli hagin estat reconeguts per l’ òrgan competent; b)
que part de la tesi doctoral (al menys el resum i les conclusions) s’hagin redactat i presentat
en una de les llengües de la Unió Europea diferents a les llengües oficials a Espanya; c) que
la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts que pertanyin a alguna institució
d’educació superior d’un Estat membre; d) que al menys un expert que pertanyi a una
institució d’educació superior d’un Estat membre diferent d’Espanya, amb el grau de doctor,
hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

I, si escau, els seminaris, cursos metodològics o altres activitats formatives
programades

Percentatge del PDI responsable que ha realitzat activitat de recerca apreciable
en els darrers 3 anys
100%
(Indicis d’activitat de recerca apreciable seran, a més dels resultats de recerca i participació en projectes, etc., el
nombre o percentatge de PDI amb tram de recerca atorgat en els darrers 6 anys o amb distincions significatives de
recerca)

Relació inicial prevista de les línies de recerca participants i del professorat i
personal investigador de les mateixes encarregats de la direcció de tesis
doctorals
(Incloure les dades a la taula 2. En el cas de incloure un doctorat, cal una taula específica seguint el model
d’aquesta taula 2.)
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Informació agregada del conjunt (o de cadascuna de les línies de recerca) que
il·lustri l’activitat de recerca (resultats de recerca, tesis dirigides, etc.) i
l’experiència en programes de doctorat amb menció de qualitat, en especial en
els darrers tres anys
ANTECEDENTS DEL DOCTORAT EN DRET I EL DOCTORAT EN DRET PENAL I
CIÈNCIES PENALS:
Ajuts concedits als Doctorats:
Doctorat
Dret

Dret

Penal

Indique el tipo de
financiación externa:
pública o privada
Agencia de Gestión de
Pública
Ayudas Universitarias y de
Investigación
de
la
Generalitat de Catalunya
Agencia de Gestión de
Pública
Ayudas Universitarias y de
Investigación
de
la
Generalitat de Catalunya
Agencia de Gestión de
Pública
Ayudas Universitarias y de
Investigación
de
la
Generalitat de Catalunya
Organismo financiador

Curso académico de
la concesión

Cuantía de la
financiación

2002-2003

30.675 €

2004-2005

5.600 €

2004-2005

5.600 €

Número d’alumnes matriculats al Doctorat i treballs de recerca llegits:

Doctorat
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
Dret penal
TOTAL

Bienni

Alumnes matriculats

Treballs de Recerca
llegits

1998-2000
1999-2001
2000-2002
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
1997-1999
1998-2000
1999-2001
2000-2002
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008

29
45
25
40
26
20
22
29
32
5
8
9
11
7
14
9
9
10
14
364

5
16
8
16
7
4
1
0
0
3
4
4
8
4
5
3
1
0
0
89

Doctorats duts a terme:
1. Doctorat en Dret Patrimonial: del 1994-1996 fins el 1997-1999 (4 biennis). Aquest doctorat
es va deixar de fer i es va iniciar l’especialitat de Dret Patrimonial dins del Doctorat en Dret el
següent bienni, 1998-2000.
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2. Doctorat en Dret, amb tres especialitats. D’aquest doctorat s’han ofert 9 biennis, des del
1998-2000 fins el 2006-2008. Aquest doctorat s’articula de la forma següent: consta de 4
assignatures metodològiques comunes a les tres especialitats, que els alumnes poden cursar
en el primer o segon any. Després ja els alumnes han de cursar els assignatures obligatòries
i optatives pròpies de l’especialitat que hagin triat. Les tres especialitats són:
•
•
•

Dret Patrimonial
Dret Públic
Estudis Internacionals

3. Doctorat en Dret Penal i Ciències Penals: del bienni 1997-1999 fins el 2006-2008 (10
biennis)
Mencions de qualitat rebudes:
Doctorat en Dret: Menció de Qualitat concedida al Doctorat en Dret el curs 2005-2006, amb
referència MDC2006-00186
Doctorat en Dret Penal i Ciències Penals: Menció de Qualitat concedida al Doctorat en Dret Penal el curs 20052006, amb referència MCD2006-00188.

Tesis doctorals
Tesis doctorals llegides:

Departament de Dret
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2000-2001
11

2001-2002
11

2002-2003
6

2003-2004
7
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B. JUSTIFICACIÓ I VIABILITAT

B. 1. Justificació dels programes oficials de postgrau
1.- Justificació i objectius generals del programa

El Programa Oficial de Postgrau del Departament de dret troba la seva justificació
substancial en la consideració, entre altres dades, de referents acadèmics externs i interns,
de referents de demanda social i de l’alumnat, de la necessària optimització de l’oferta de la
Universitat i de l’adequada sincronia amb la planificació estratègica en recerca de la
Universitat. La justificació que es realitza en aquest apartat es centra, però, en els aspectes
més generals del programa, car els aspectes esmentats són abordats en altres apartats
d’aquesta sol.licitud.
El nou disseny dels estudis de postgrau, respon a la necessitat d’adaptació del model
actual, al nou règim jurídic establert pel RD 56/2005 i es troba fortament condicionat pels
calendaris fixats al respecte pel MEC i el DURSI. Ens trobem, per tant, davant d’un canvi
d’escenari, en el qual serà essencial atendre també, en el pròxim futur, a la reforma del
règim d’accés a l’advocacia.
En aquest sentit, el disseny del postgrau en Dret de la UPF, i del màster unitari que
s’ofereix, va anar més enllà de l’adaptació al nou Espai Europeu d’Ensenyament, i té com a
objectiu convertir el postgrau en Dret de la UPF en una eina essencial per a l’accés a la
l’exercici de la professió i un instrument competitiu a nivell estatal i internacional.
La UPF té, en el panorama de les universitats catalanes i estatals, una posició privilegiada
en termes de qualitat de recerca i docent. El diari “El País” de data 11-8-2005, es feia ressò
d’un estudi sobre productivitat investigadora dels centres estatals, del qual es deduïa que la
UPF ocupa el primer lloc entre les universitats espanyoles en esforç de recerca (projectes
competitius públics concedits en relació amb el nombre de professors numeraris). En allò
que es refereix a la seva reputació docent, les enquestes (per exemple les del diari “El
Mundo”), situen la UPF entre les tres millors universitats de tot l’Estat.
Es difícil separar la situació general de la UPF en el context universitari de l’Estat de la que
correspon, de manera específica, als estudis de Dret de la UPF. Tot contribueix a
assenyalar, però, que també aquí les posicions de l’ensenyament i de la recerca, poden
qualificar-se de més que saludables, en el context de la resta de facultats de Dret catalanes
i estatals. L'enquesta anual del diari El Mundo, publicada el passat 10 de maig, ha
considerat la Facultat de Dret de la UPF la segona millor en tot l'Estat Espanyol i la millor
entre les Facultats catalanes. La nota de tall per accedir als estudis de Dret, un dels
indicadors més fiables de la percepció que tenen els potencials alumnes, ha augmentat de
manera estable des del curs acadèmic 2002-2003 i en el curs 2005-2006 s’ha situat en
6,04; la més alta de tot l’estat espanyol. La taxa d’èxit dels grups de recerca en Dret de la
UPF en les convocatòries competitives de projectes i similars es troben també entre les més
destacades del conjunt nacional. La qualitat de la recerca i de l’ensenyament es reflecteix
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també en la taxa d’èxit que han tingut el Doctorat del Departament de dret i el Doctorat de
Dret Penal, reflectides, entre altres aspectes, en la concessió de la Menció de Qualitat de
l’AQU i en els ajuts per a la Internacionalització dels Doctorats de la Generalitat de
Catalunya.
El Programa Oficial de Postgrau en Dret de la UPF serà una eina imprescindible per tal de
completar la formació dels estudiants que ja han realitzat els estudis de grau en Dret a la
UPF i per incorporar a la UPF altres graduats que, procedents d’altres universitats
catalanes, així com de la resta de l’Estat i estrangeres, pretenguin beneficiar-se dels estudis
que ofereix la UPF.
El Programa serà també una eina imprescindible per tal d’incrementar i rendabilitzar l’alt
nivell d’excel•lència, especialització i internacionalització que ja han assolit els estudis de
Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
Cal destacar la importància d’aprofitar i incrementar aquest “patrimoni” acumulat gràcies a
l’esforç i la dedicació de moltes persones, així com a la utilització d’ importants recursos
públics, d’ençà la seva creació l’any 1990.
Els objectius consisteixen en procurar que els estudiants que ja hagin realitzat els estudis
de grau i hagin obtingut la titulació corresponent, intensifiquin i aprofundeixin la seva
formació acadèmica, professional o investigadora, oferint-los una visió de l’ordenament
jurídic que garanteixi la seva capacitat per assolir la millor inserció possible en el món
professional i/o acadèmic.
L’objectiu del doctorat en Dret és la formació d’investigadors i juristes d’alt nivell, que tinguin
un perfil clarament competitiu en l’àmbit d’expertesa jurídica que hagin escollit. Com etapa
final de formació avançada, el doctorat pretén combinar la consolidació de coneixements
jurídics amb el desenvolupament d’aquelles competències i habilitats necessàries per la
incorporació en el món docent i/o professional.
Atès que el Dret és un fenomen eminentment comunicatiu, el perfil competencial estarà molt
centrat en la maximització de les competències comunicatives que l’estudiant ha anat
assolint al llarg de les diferents etapes de la seva formació com a jurista. En aquest sentit,
seran objectius formatius prioritaris la millora de les capacitats argumentatives que
permeten defensar una posició amb èxit, el perfeccionament de l’expressió oral i escrita i el
refinament de la capacitat crítica. La finalitat, però, és que aquestes competències
comunicatives no s’adquireixin sense tenir present el component humà de l’activitat del
jurista. Per aquest motiu, també es formarà en la millora de la capacitat empàtica, en
l’aptitud per treballar en equip i en la consolidació d’una estructura de valors ètics.
D’altra banda, els estudis de doctorat en dret tindran com a finalitat la formació avançada
del doctorant en tècniques de recerca. L’objectiu en aquest sentit és consolidar totes les
capacitats analítiques, metodològiques i tècniques necessàries perquè els estudiants
desenvolupin una recerca de qualitat, plenament inserida en els debats i en la recerca
acadèmica internacional en el camp del Dret. Assolir aquesta finalitat requerirà també donar
molta importància a la capacitat de comprendre, analitzar i utilitzar bibliografia i materials de
caràcter multidisciplinari i en diferents llengües.
Aquesta formació podrà articular-se mitjançant l’organització de cursos, seminaris, estades
de recerca i altres activitats adreçades a la formació investigadora, i inclourà l’elaboració i
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presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca.
Els estudis de doctorat en dret aniran, sobre tot, adreçats a aquells alumnes que vulguin
dedicar-se a la recerca i a l’àmbit docent universitari. També aniran adreçats a aquells
professionals i operadors jurídics que vulguin completar la seva formació acadèmica o
pràctica, amb una visió de l’ordenament jurídic que garanteixi la seva capacitat per assolir la
millor inserció possible en el món professional i la seva participació parcial, com a
professors associats o de pràctiques, en la vida universitària i en les activitats docents.
Els estudis de doctorat s’adreçaran també a incorporar a la UPF altres postgraduats que,
procedents d’altres universitats catalanes, així com de la resta de l’Estat i estrangeres,
pretenguin beneficiar-se dels estudis que ofereix la UPF. En aquest sentit, hem de tenir en
compte la importància per a la projecció nacional i internacional del departament de dret de
la UPF, dels estudiants internacionals, ja molt nombrosos en l’actualitat, que vulguin
completar la seva trajectòria acadèmica realitzant la tesi doctoral a la UPF.
El Programa serà doncs una eina imprescindible per tal d’incrementar i rendabilitzar el nivell
molt alt d’excel•lència, especialització i internacionalització que ja han assolit els estudis de
doctorat en Dret de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest sentit, cal destacar la
importància d’aprofitar i d’incrementar el “patrimoni” acumulat gràcies a l’esforç i la
dedicació de moltes persones, així com a l’assignació d’importants recursos públics, d’ençà
la seva creació l’any 1990.
Hi ha prou evidències que avalen la pertinença de la implantació dels estudis de doctorat a
la UPF.
Els estudis de doctorat aniran adreçats a estudiants que han obtingut el títol de Màster en
dret, o hagin cursat 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de Grau i
Postgrau i vulguin especialitzar-se en recerca.
La demanda social de doctors en dret és molt elevada i està abastament constatada i
avalada per totes les dades ja esmentades en els apartats anteriors.
Els estudis de doctorat en Dret tindran com a objectiu fonamental, oferir als estudiants les
eines necessàries per incorporar-se a tasques d’investigació i, al mateix temps, per a poder
abordar el tractament dels problemes jurídics més complexos que constitueixen el nucli de
les funcions d’assessorament i assistència jurídica especialitzada.
La oportunitat de l’establiment d’un doctorat en dret resideix, en primer terme, en la
formació d’investigadors que contribueixin a consolidar i ampliar les línies de recerca ja
existents en el departament de dret de la UPF, a intensificar la seva inserció en la
comunitat científica internacional i a millorar l’adequació de les institucions jurídiques als
valors de justícia, llibertat, democràcia, igualtat, independència i pluralitat.
La oportunitat de l’establiment d’aquest estudis de doctorat resideix també, en segon lloc i
de manera també molt important, en la versatilitat de la proposta que s’efectua i en la seva
capacitat per a garantir la millor adaptació dels estudis de Dret impartits a Catalunya a les
directrius i línies generals del Espai Europeu d’Educació Superior.
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2.- Referent de l’estructura curricular del programa

El Programa Oficial de Postgrau en Dret constarà d’un únic Màster, anomenat Màster en
Ciències Jurídiques; i un Doctorat anomenat Doctorat en Dret.
(Interrelacions entre els màsters oferts dins el programa).

El Màster unitari està articulat en itineraris i està integrat per mòduls de formació
acadèmica avançada, d’especialització professional i d’iniciació a la recerca.
Es convenient recordar que, en aquests moments, estem a l’espera de la promulgació de la
normativa reguladora de l’accés a la professió d’advocat i de procurador que, quan entri en
vigor, acabarà de definir el perfil dels estudis jurídics. En aquest sentit, cal tenir en compte
que, en el futur, haurà d’existir un espai important, encara que no exclusiu, per a la formació
avançada adreçada a la realització dels estudis que han de conduir a la realització de les
proves necessàries per a l’exercici d’aquestes professions jurídiques. Sobretot, perquè un
cop s’instauri el nou sistema d’accés a l’exercici de la professió, la formació de postgrau
jugarà un paper decisiu en l’accés a l’advocacia.
Es previsible que el MEC i el MJU, estableixin directrius generals pròpies pels postgraus
que permetin l’accés a l’advocacia, i ajustar-se a elles serà un requisit indispensable per
accedir a la capacitació professional. Aquesta és la raó per la qual, s’esmenta
específicament la futura adequació del POP del departament de dret de la UPF a la reforma
del règim d’accés a l’exercici de l’advocacia.
Tots els estudiants que superin els crèdits corresponents als mòduls d’iniciació a la recerca
en Dret obtindran el títol oficial de màster i reuniran les condicions necessàries i els requisits
i competències imprescindibles per abordar el tercer cicle d’estudis universitaris i la
realització de la tesi doctoral.
El Doctorat: En la mesura que tot doctorat es defineix com aquell conjunt de línies de
recerca, coincidents amb projectes finançats i duts a terme per grups de recerca consolidats
o reconeguts per la UPF, o per professors de reconegut prestigi, a nivell nacional o
internacional, cal esmentar que, com ja s’ha posat de relleu, el departament de Dret de la
UPF disposa d’una multiplicitat de línies de recerca, moltes de les quals han aconseguit el
reconeixement de grups de recerca consolidats.
Les línies de recerca involucrades en el Programa Oficial de Postgrau del Departament de
Dret són les que coincideixen amb les línies de recerca dels responsables i membres dels
grups consolidats i altres figures de recerca i les desenvolupades pel professorat del
departament de dret de la UPF.
(Justificació de l’estructura.)
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B. 2. Justificació i viabilitat dels màsters
B.2.1.- Justificació de l’adequació als criteris de programació
universitària

No resulta arriscat aventurar que el màster en Dret de la UPF cobrirà una important
demanda.
En primer lloc, perquè la creixent complexitat de la societat porta amb si la proliferació de
normativa (tant pública com privada) dirigida a ordenar i coordinar les relacions entre els
individus i les institucions en els diversos sectors d'activitat. Això fa cada vegada més
inevitable el recurs als proveïdors de serveis jurídics, tant per part dels ciutadans com dels
poders públics. Precisament per la gran diversitat de sectors i la seva especificitat,
l'estudiant de Dret precisa actualment d’una formació integral que vagi més enllà del
tradicional paper de l'advocat litigant que actua d’acord a uns pocs textos ben assentats. En
atenció al grau de saturació i retard de l'Administració de justícia, tan important com saber
litigar resulta saber evitar un judici. En atenció al caràcter temporal i dispers que presenta la
majoria de la normativa vigent i de la creixent importància de la jurisprudència, resulten
decisives les habilitats de recerca i interpretació. L'enfocament docent adoptat per la UPF
des de la seva creació, i mantingut i potenciat en l'actualitat, resulta particularment adequat
per a garantir l'èxit en l'adquisició d'aquestes competències. En definitiva, l'existència d'una
important demanda de coneixements jurídics en la nostra societat resulta difícilment
discutible. La llicenciatura i els programes de postgrau de la UPF han vingut cobrint aquesta
demanda amb un èxit que esperem també obtenir en la impartició del Màster.
En segon lloc, tot apunta a que en un molt breu termini de temps cursar el Màster serà
requisit necessari tant per a poder exercir la professió d'advocat com per realitzar la tesi
doctoral. Resulta molt probable que la gran majoria dels alumnes que comencin la
llicenciatura prossegueixin amb el Màster, atès que en cas de no fer-ho les seves
possibilitats laborals es veurien minvades. Resulta així mateix probable que, tal com han fet
en el passat, els alumnes segueixin preferint la UPF per a cursar els seus estudis en el
futur.
(La demanda actual i futura previsible de titulats i titulades amb determinades competències, ja sigui per a sortides
professionals o bé per a sortides de recerca i transferència del coneixement i, d’altra banda, la demanda dels estudiants.)

L’oportunitat de l’aprovació del Màster en ciències jurídiques avançades resideix, sobre tot,
en una triple motivació:
En primer lloc, formar advocats o juristes pràctics (procuradors, jutges, fiscals, etc.), raó per
la qual un dels seus objectius principals consistirà en permetre als estudiants l’adquisició de
la capacitació professional necessària per a l’exercici de les professions d’advocat i de
procurador. Un cop superades, en el seu cas, les proves d’accés oportunes.
Com s’ha esmentat en la documentació relativa al Programa Oficial de Postgrau, en
aquests moments estem pendents de la promulgació de la legislació reguladora de l’accés a
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la professió d’advocat i procurador, que acabarà de definir el perfil dels estudis a realitzar
per tal de d’accedir a l’exercici de les professions d’advocat i de procurador.
En segon lloc, el Màster s’adreça a aquells alumnes que no desitgin obtenir la capacitació
professional per a exercir com a advocat o procurador, però vulguin tenir una formació
acadèmica més avançada a aquella atorgada pel grau. Aquest pot ser el cas de la majoria
dels estudiants internacionals, així com d’aquells estudiants que vulguin accedir al doctorat.
Previsiblement serà també, cada vegada amb més freqüència en el futur, el cas dels
estudiants que pretenguin accedir a l’exercici de professions jurídiques que tenen proves
d’accés específiques, com la magistratura, la carrera diplomàtica i el notariat, i busquin
fórmules òptimes de preparació per a la realització d’aquestes proves, la qual cosa els pot
portar a cursar l’especialització de formació acadèmica avançada amb caràcter preferent a
l’especialització de formació professional.
En tercer lloc, el màster s’adreça també a aquells estudiants que pretenen dedicar-se a la
recerca i a la docència i aspiren, un cop superada l’especialització acadèmica avançada, a
cursar els mòduls d’iniciació a la recerca i procedir a l’elaboració de la tesi doctoral, com a
pas previ imprescindible de la carrera acadèmica.
La oportunitat del Màster unitari que el Departament de Dret de la UPF pretén implantar rau,
sobre tot, en la versatilitat de la proposta efectuada i en la seva capacitat per a garantir la
millor adaptació dels estudis de Dret impartits a Catalunya a les directrius i línies generals
del Espai Europeu d’Educació Superior.
(L’especialització de la universitat en relació amb l’àmbit acadèmic del màster.)

B.2.2.- La viabilitat econòmica i financera
Vegeu certificat annex.
(Previsió de despeses: professorat, personal d’administració i serveis, etc...)

Vegeu certificat annex.
(Previsió d’ingressos: matrícula, subvencions i altres fonts de finançament.)

B.2.3.- La viabilitat d’infraestructures i de recursos materials dels
màsters
Espais docents i específics per a l’aprenentatge
Vegeu certificat annex.
(Si es considera necessari es pot aportar document annex)

Serveis i recursos tecnològics per a l’aprenentatge i per a l’assoliment i l’avaluació dels
objectius o les competències que s’hagin decidit
Vegeu certificat annex.
(Si es considera necessari es pot aportar document annex)
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B.2.4.- El personal d’administració i serveis
Categoria

Nombre

Unitat d’adscripció

Escala Administrativa
Escala Auxiliar Administrativa
Escala Auxiliar de Serveis

7
1
1

Secretaria del Departament de Dret
Secretaria del Departament de Dret
Secretaria del Departament de Dret
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C. L’AVALUACIÓ DE LA
PLANIFICACIÓ ACADÈMICA

RELLEVÀNCIA

I

DE

LA

Cal considerar, per a cada màster, els aspectes següents:

C.1. El programa de formació. Resultats esperats del màster
C.1.1 El perfil de formació
Definició dels objectius de formació del màster: el perfil de competències a assolir per
l’estudiantat (resultats esperats)
Relació de les competències específiques:
coneixements, habilitats (saber i saber fer)
que s’esperen dels graduats/es.

Relació de les competències transversals: treball en
equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

Capacitat d’anàlisi i síntesi dels conceptes
fonamentals; capacitat per a aplicar els
coneixements a la pràctica; interpretació
de textos legals i jurisprudencials;
resolució de problemes; capacitat de
conciliació de posicions contraposades;
valoració i ponderació
d’interessos;
desenvolupament de treball autònom.

Desenvolupament tant de treball autònom com en
equip; una correcta comunicació oral i escrita; la
comparació i anàlisis de dades conceptuals;
capacitat crítica; capacitat de recuperar
l’experiència jurídica del passat per a comprendre
el dret del present i planificar el del futur i tots
aquells altres coneixements i eines de treball i
d’estudi que puguin ser necessaris per a la
continuada adaptació als objectius de qualitat,
internacionalització,
interdisciplinarietat
que
presideixen el disseny del màster.

C.1.2 La justificació i referents del perfil del títol
Descripció de les fonts d’evidència que justifiquen el nivell, orientació i
equivalència/transportabilitat del màster
L’oportunitat de l’aprovació del Màster en ciències jurídiques avançades resideix, sobre tot,
en una triple motivació:
En primer lloc, formar advocats o juristes pràctics (procuradors, jutges, fiscals, etc.), raó per
la qual un dels seus objectius principals consistirà en permetre als estudiants l’adquisició de
la capacitació professional necessària per a l’exercici de les professions d’advocat i de
procurador. Un cop superades, en el seu cas, les proves d’accés oportunes.
Com s’ha esmentat en la documentació relativa al Programa Oficial de Postgrau, en
aquests moments estem pendents de la promulgació de la legislació reguladora de l’accés a
la professió d’advocat i procurador, que acabarà de definir el perfil dels estudis a realitzar
per tal de d’accedir a l’exercici de les professions d’advocat i de procurador.
En segon lloc, el Màster s’adreça a aquells alumnes que no desitgin obtenir la capacitació
professional per a exercir com a advocat o procurador, però vulguin tenir una formació
acadèmica més avançada a aquella atorgada pel grau. Aquest pot ser el cas de la majoria
dels estudiants internacionals, així com d’aquells estudiants que vulguin accedir al doctorat.
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Previsiblement serà també, cada vegada amb més freqüència en el futur, el cas dels
estudiants que pretenguin accedir a l’exercici de professions jurídiques que tenen proves
d’accés específiques, com la magistratura, la carrera diplomàtica i el notariat, i busquin
fórmules òptimes de preparació per a la realització d’aquestes proves, la qual cosa els pot
portar a cursar l’especialització de formació acadèmica avançada amb caràcter preferent a
l’especialització de formació professional.
En tercer lloc, el màster s’adreça també a aquells estudiants que pretenen dedicar-se a la
recerca i a la docència i aspiren, un cop superada l’especialització acadèmica avançada, a
cursar els mòduls d’iniciació a la recerca i procedir a l’elaboració de la tesi doctoral, com a
pas previ imprescindible de la carrera acadèmica.
La oportunitat del Màster unitari que el Departament de Dret de la UPF pretén implantar rau,
sobre tot, en la versatilitat de la proposta efectuada i en la seva capacitat per a garantir la
millor adaptació dels estudis de Dret impartits a Catalunya a les directrius i línies generals
del Espai Europeu d’Educació Superior.
Descripció de l’anàlisi que s’ha realitzat de programes similars a Europa o a d’altres
països (benchmarking).

C.1.3 El perfil i criteris d’accés al programa de formació
Les dades corresponents a aquest apartat s’han de complimentar en l’apartat A. 2 d’aquest
protocol, referent a les dades d’admissió.

C.2. El pla d’estudis: de l’estructura i la seqüència del
currículum al pla docent
C.2.1. L’estructura i la seqüència curricular
En el cas de proposar itineraris o especialitats, s’haurà d’assenyalar amb claredat la
seva justificació així com els requisits acadèmics per al seu reconeixement.
El Màster unitari està integrat per tres especialitzacions, de formació acadèmica avançada,
professional i d’iniciació a la recerca.
L’especialització de formació acadèmica avançada i l’especialització professional en Dret
pretenen, sobre tot, formar advocats i juristes pràctics (procuradors, jutges, fiscals, etc).
L’oportunitat de l’establiment de les especialitzacions de formació acadèmica avançada i
d’especialització professional resideix, per tant, en el fet que un dels objectius fonamentals
del Programa de Postgrau en dret de la UPF és facilitar als estudiants l’adquisició de la
capacitació professional necessària per a exercir com a advocat, un cop superada la prova
d’accés corresponent. L’oportunitat de l’establiment d’aquest tipus d’especialitzacions
resideix també en el fet que van adreçades, en part, a aquells alumnes que no desitgin
obtenir la capacitació professional per a exercir com a advocat, però que sí vulguin tenir una
formació acadèmica més avançada a l’atorgada pel grau. En aquest sentit, l’especialització
de formació acadèmica avançada s’adreça sobre tot als potencials estudiants internacionals
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que, fins avui, han constituït un sector rellevant dels estudiants dels Màsters i dels estudis
de Doctorat del departament de dret de la UPF. Aquestes especialitzacions seran també
possiblement cursades, en un futur proper, per aquells estudiants que vulguin completar i
millorar la seva formació acadèmica abans de realitzar les proves d’accés a la carrera
diplomàtica, la magistratura o el notariat.
Es convenient recordar que, en aquests moments, estem a l’espera de la promulgació de la
normativa reguladora de l’accés a la professió d’advocat i de procurador que, quan entri en
vigor, acabarà de definir el perfil dels estudis jurídics. En aquest sentit, cal tenir en compte
que, en el futur, haurà d’existir un espai important, encara que no exclusiu, per a la formació
avançada adreçada a la realització dels estudis que han de conduir a la realització de les
proves necessàries per a l’exercici d’aquestes professions jurídiques. Sobretot, perquè un
cop s’instauri el nou sistema d’accés a l’exercici de la professió, la formació de postgrau
jugarà un paper decisiu en l’accés a l’advocacia.
L’especialització en d’iniciació a la recerca en Dret té com a objectiu fonamental, oferir als
estudiants les eines necessàries per incorporar-se a tasques d’investigació i, al mateix
temps, per a poder abordar el tractament dels problemes jurídics més complexos que
constitueixen el nucli de les funcions d’assessorament i assistència jurídica especialitzada.
La oportunitat de l’establiment d’aquesta especialització resideix, en primer terme, en la
formació d’investigadors que contribueixin a consolidar i ampliar les línies de recerca ja
existents en el departament de dret de la UPF, a intensificar la seva inserció en la
comunitat científica internacional i a millorar l’adequació de les institucions jurídiques als
valors de justícia, llibertat, democràcia, igualtat, independència i pluralitat. La oportunitat de
l’establiment d’aquestes especialitzacions resideix també, en segon lloc i de manera també
molt destacada, en la versatilitat de la proposta que s’efectua i en la seva capacitat per a
garantir la millor adaptació dels estudis de Dret impartits a Catalunya a les directrius i línies
generals del Espai Europeu d’Educació Superior.

Descripció dels diferents itineraris previstos al màster: itinerari de recerca, itinerari
professionalitzador o itinerari acadèmic/mixt.
El màster unitari del departament de dret s’estructura en tres especialitats de 60 crèdits:
especialitat de formació professional, especialitat de formació acadèmica avançada i
especialitat d’iniciació a la recerca.
Tots els estudiants del màster unitari en dret han de fer un mòdul obligatori de 10 crèdits,
del recorregut Mètodes d’Anàlisi Jurídica.
Els estudiants que realitzin l’especialització de formació professional hauran de fer 1 mòdul
obligatori de 20 crèdits, que serà una activitat formativa consistent en pràctiques, treballs o
estades.
Els estudiants que realitzin l’especialització de formació acadèmic avançada hauran de fer 1
mòdul obligatori de 20 crèdits, que podrà ser una activitat formativa consistent en
pràctiques, treballs o estades o bé un treball de recerca amb característiques de pre-tesi,
sota la direcció d’un tutor.
Els estudiants que realitzin l’especialització d’iniciació a la recerca hauran de fer un mòdul
obligatori de 20 crèdits, que serà un treball de recerca amb característiques de pre-tesi, sota
la direcció d’un tutor.
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El mòdul de pràctiques consistirà en activitats formatives de caràcter trimestral que
l’estudiant realitzarà en empreses, organitzacions, institucions o despatxos professionals
que hagin signat el conveni corresponent amb la Universitat Pompeu Fabra. Recollint
l’experiència acumulada durant els més de 10 anys de funcionament del Pràcticum Extern
del departament de dret de la UPF, que compta amb més de 100 places per al
desenvolupament de pràctiques externes per part dels estudiants de la llicència en dret, les
pràctiques del màster seran realitzades sota la direcció de la persona específicament
assignada en el sí de cada empresa, organització, institució o despatx professional per a la
monitorització dels estudiants, que elaborarà un informa avaluant el treball i el rendiment de
cada estudiant durant l’estada en pràctiques en qüestió. Les activitats desenvolupades
seran, al mateix temps, tutelades per un professor-tutor del departament de dret de la UPF
que garantirà el seu correcte desenvolupament i avaluarà l’assoliment dels objectius
formatius i de les competències específiques per part de l’estudiant.
El mòdul de recerca consistirà en un treball d’investigació original en el que l’estudiant
presentarà un projecte de la recerca que es proposa desenvolupar com a tesi doctoral.
Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els següents aspectes: a) presentació del
tema elegit i justificació de la seva novetat i rellevància acadèmica, b) aproximació
metodològica als problemes que es tracten, c) estructura i continguts de la investigació que
es pretén desenvolupar, d) selecció de la bibliografia, documentació i materials necessaris
pels objectius de recerca i e) resultats esperats de la recerca.
Els perfils o recorreguts que s’apunten a continuació són aplicables a les tres especialitats
del màster unitari. Els perfils o recorreguts no són itineraris obligatoris per als alumnes, ni
especialitzacions dels màster, sinó directrius per donar coherència estructural a l’oferta
docent que finalment s’efectuarà. La delimitació dels perfils o recorreguts no comporta que
a cada perfil li correspongui el mateix nombre de crèdits, ni que cada àmbit temàtic es
correspongui amb un únic mòdul o assignatura.
Cadascun dels recorreguts s’estructuraran en dos blocs, amb un total de 40 crèdits.

Denominació dels mòduls, nombre de crèdits per a cadascun d’ells i descripció del seu
contingut.
Cadascun dels recorreguts s’estructuraran en dos blocs, amb un total de 40 crèdits.
I. Dret, administració i polítiques públiques Descripció: Un dels vessants principals del fenomen jurídic en les nostres societats és la del
Dret quan desenvolupa una funció pública. Es a dir, quan s'encarrega de la protecció de
l'interès públic, tant en l'acompliment de les seves funcions bàsiques de seguretat i justícia,
com a l’hora d’oferir un marc adequat per a l'espai de les relacions privades a través de la
regulació del mercat. L'Administració és qui impulsa i aplica les polítiques públiques que fan
possible l'acompliment d'aquestes funcions. Per això és aconsellable l'estudi d'aquests
elements, així com dels principis que inspiren l'actual configuració dels nostres estats i que
guien l'aplicació de les polítiques públiques en el sí de la Unió Europea.
Objectius generals: Desenvolupar els coneixements teòrics i tècnics sobre els àmbits
següents:
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Dret, administració i polítiques públiques (1)
El Dret i l'interès públic. Constitucionalisme i protecció dels valors fonamentals.
Drets fonamentals i principis de justícia.
Història de les institucions polítiques i administratives
L’administració en l’estat social i democràtic de dret: organització, funcionament i règim
jurídic .
Dret, administració i polítiques públiques (2)
Polítiques públiques i protecció social
Polítiques públiques de contractació i d’ocupació
Polítiques d’igualtat i desafiaments actuals als drets
Polítiques públiques sobre el territori.
Polítiques públiques, política criminal i criminologia.
Polítiques fiscals i de despesa pública
Els anteriors coneixements
cal complementar-los amb els que ofereixen altres
Departaments, com pot ser el cas del Departament d’Economia i Empresa (per exemple,
gestió de l’empresa pública o economia del medi ambient) o el de Ciències Polítiques i
Socials (per exemple, anàlisi de les polítiques públiques o problemes de disseny
institucional).
II. Dret, empresa i societat
Descripció: La importància que té per a la societat, el sistema d’organització dels intercanvis
i de l’actuació dels operadors econòmics, fa oportú oferir un perfil que tingui com a objectiu
fonamental, analitzar la funció que el Dret compleix com a instrument ordenador d’aquesta
realitat, en la seva dimensió de regulació estructural i de regulació d’activitat. D’aquesta
manera, resulta imprescindible, l’ús de categories pròpies del Dret Privat, però també del
Dret Públic, si es té en compte la funció que indiscutiblement correspon als poders públics
en aquesta ordenació. També sembla adequat, adoptar, i oferir, en el seu cas, una
perspectiva interdisciplinària que contribueixi a entendre sistemàticament la funció
d’ordenació a la qual hem fet esment. De manera particular, la consideració de continguts
propis de les Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques o de Ciències de la Salut, resulta
especialment adequada a aquesta finalitat.
Objectius generals: Es tracta de facilitar la formació adequada per a realitzar l’anàlisi que
s’ha descrit mitjançant els següents continguts:
Dret, empresa i societat (1)
L’ activitat empresarial. Orígens i situació actual.
Dret dels contractes.
Dret de la propietat.
Dret de la insolvència.
Dret de la competència i dels béns immaterials.
Dret de danys
Dret, empresa i societat (2)
Dret del Treball i Seguretat Social.
Dret penal econòmic i de l’empresa.
Fiscalitat de l’empresa i del mercat.
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Dret internacional privat patrimonial.
La intervenció pública en sectors específics : mercat financer, telecomunicacions, transport i
energia
Objectius específics: Poden identificar-se objectius particulars de coneixement en relació
amb determinats sectors de regulació i d’activitat, com succeeix amb el mercat financer, el
transport, les noves tecnologies, o la salut, la biotecnologia i la bioética.
III. Dret, ordre internacional i integració.Descripció: Els sistemes jurídics contemporanis no viuen aïllats, sinó que conviuen i
depenen els uns dels altres de forma creixent i intensa. Per altra banda, la
internacionalització de la vida econòmica, social i cultural, exigeix i produeix canvis notables
en els entramats institucionals i normatius que afecten a les relacions internacionals. És
convenient que s’ofereixin instruments d’anàlisi jurídica, de ciència política i altres basats en
la elecció racional, per entendre la progressiva complexitat internacional a la qual
s’enfronten els sistemes jurídics, tant en aspectes relacionats amb la economia i el comerç,
com amb els fenòmens migratoris i de drets humans, així com per a orientar la política i la
pràctica jurídica dels mateixos.
Objectius generals: S’ofereixen continguts teòrics i pràctics en els àmbits temàtics següents:
Dret, ordre internacional i integració (1)
Drets humans i protecció internacional de la persona
Cooperació internacional
Dret de la integració europea
Organitzacions internacionals.
Immigració i estrangeria
Dret, ordre internacional i integració (2)
Dret penal i processal internacional.
Protecció internacional del medi ambient
Fiscalitat internacional
Règim del comerç internacional.
Règim jurídic de les transaccions econòmiques internacionals
IV. Dret i resolució de conflictes.Descripció: La gestió i resolució de conflictes és una de les funcions bàsiques i més
complexes del Dret. Aquesta complexitat, juntament amb la importància pràctica dels
conflictes en tots els àmbits d’interacció social, justifica la necessitat d’un recorregut
formatiu centrat en aquesta matèria. L’objectiu és, per una banda, millorar habilitats i
competències per comprendre, tractar i resoldre amb èxit situacions de conflicte amb
rellevància jurídica. El domini d’aquestes habilitats és un aspecte fonamental en la formació
avançada de tot jurista pràctic i requereix un estudi clarament multidisciplinari tant de teoria
del conflicte com dels diversos mètodes per la seva resolució. Per altra banda, l’objectiu és
també consolidar els coneixements relacionats amb l’estructura i funcionament de
l’instrument jurídic en el desenvolupament de la funció esmentada, fent èmfasi en les
peculiaritats regulatives, d’identificació i de tractament de conflictes que trobem en les
diferents branques de l’ordenament jurídic.
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Objectius generals: Serien els següents:
Dret i resolució de conflictes (1).Aproximació històrica a la resolució de conflictes
La negociació com a mecanisme de resolució del conflicte en les diferents branques del
dret.
Identificació del conflicte i mecanismes alternatius de resolució: conciliació, mediació i
arbitratge.
Identificació del conflicte i mecanismes judicials de solució.
Dret i resolució de conflictes (2)
Litigació constitucional
Litigació penal
Litigació civil i canònica
Litigació contenciosa-administrativa
Litigació laboral
Litigació comunitària i internacional.
V. Mètodes d’anàlisi jurídica Descripció: Aquest recorregut formatiu té com a finalitat aprofundir en els aspectes
metodològics involucrats en l’activitat de tot jurista. Pel que fa a la iniciació a la recerca,
aquesta formació és la que permet comprendre quins són els mètodes d’investigació
adequats a les preguntes de recerca que es formulen. A la vegada, es pretén oferir una
formació avançada en l’anàlisi conceptual i els mètodes d’argumentació jurídica, aspectes
essencials de l’activitat de recerca en Dret. En el marc de l’especialització professional,
l’element metodològic és també fonamental per afrontar amb èxit qualsevol àmbit de la
pràctica jurídica. Donat que el dret consisteix bàsicament en arguments, textos i decisions
institucionals, tot jurista requereix un domini adequat de l’argumentació jurídica i les
tècniques d’interpretació. Al mateix temps, en un món globalitzat, tant la recerca com
l’exercici de les professions jurídiques exigeixen adquirir la capacitat d’adoptar perspectives
globals, interdisciplinàries i comparades, tot això, està clar, sense oblidar el coneixement
dels trets fonamentals de la pròpia cultura jurídica.
Objectius generals: Desenvolupar els coneixements teòrics i tècnics sobre els següents
àmbits:
Mètodes d’anàlisi jurídica (1)
Argumentació jurídica i tècniques d’interpretació.
Teoria de la legislació.
Dret comparat.
Mètodes d’anàlisi jurídica (2)
Metodologia jurídica i tècniques de recerca.
Mètode dogmàtic: Fonaments de la imputació de responsabilitat.
Formació en la història del pensament jurídic.
Globalització i unificació jurídica.
A aquests coneixements cal afegir els que ofereixen altres departaments, com pot ser el
cas, a tall d’exemple, del departament d’Economia i Empresa, en l’àmbit de l’estadística o la
teoria de la decisió, el departament d’Humanitats.
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Incloure les dades a la taula 1

La seqüència de les matèries al llarg del pla d’estudis
Els perfils o recorreguts no són itineraris obligatoris per als alumnes, ni especialitzacions
dels màster, sinó directrius per donar coherència estructural a l’oferta docent que finalment
s’efectuarà. La delimitació dels perfils o recorreguts no comporta que a cada perfil li
correspongui el mateix nombre de crèdits, ni que cada àmbit temàtic es correspongui amb
un únic mòdul o assignatura.
En el cas d’activitats formatives a desenvolupar en altres centres o organismes
col·laboradors s’haurà d’indicar els objectius i les condicions.

C.2.2. L’enfocament del procés d’ensenyament-aprenentatge:
l’activitat d’aprenentatge de l’estudiant
Descripció general de les activitats d’aprenentatge proposades als estudiants: tipologia
i volum de treball
1. Activitat presencial/ liderada pel professor/a (20%):
Recepció de classe magistral, debat conjunt, treball en grup per discussió de casos,
exposicions, exàmens.
2. Activitat no presencial i dirigit pel professor/a (20%):
Tutories virtuals, tutories presencials
3. Activitat no presencial i autònoma (60%):
Realització de lectures, cerca i organització d'informació, estudi personal, treballs breus,
preparació d'exposicions
Especificació de les característiques del pràcticum i/o del projecte final d’estudis, si
n’hi ha, segons quina sigui l‘orientació de l’estudi
El mòdul de pràctiques consistirà en activitats formatives de caràcter trimestral que
l’estudiant realitzarà en empreses, organitzacions, institucions o despatxos professionals
que hagin signat el conveni corresponent amb la Universitat Pompeu Fabra. Recollint
l’experiència acumulada durant els més de 10 anys de funcionament del Pràcticum Extern
del departament de dret de la UPF, que compta amb més de 100 places per al
desenvolupament de pràctiques externes per part dels estudiants de la llicència en dret, les
pràctiques del màster seran realitzades sota la direcció de la persona específicament
assignada en el sí de cada empresa, organització, institució o despatx professional per a la
monitorització dels estudiants, que elaborarà un informa avaluant el treball i el rendiment de
cada estudiant durant l’estada en pràctiques en qüestió. Les activitats desenvolupades
seran, al mateix temps, tutelades per un professor-tutor del departament de dret de la UPF
que garantirà el seu correcte desenvolupament i avaluarà l’assoliment dels objectius
formatius i de les competències específiques per part de l’estudiant.
El mòdul de recerca consistirà en un treball d’investigació original en el que l’estudiant
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presentarà un projecte de la recerca que es proposa desenvolupar com a tesi doctoral.
Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els següents aspectes: a) presentació del
tema elegit i justificació de la seva novetat i rellevància acadèmica, b) aproximació
metodològica als problemes que es tracten, c) estructura i continguts de la investigació que
es pretén desenvolupar, d) selecció de la bibliografia, documentació i materials necessaris
pels objectius de recerca i e) resultats esperats de la recerca.

C.2.3. Els criteris de certificació i d’avaluació de la qualitat de la
progressió acadèmica
Descripció general dels procediments d’avaluació de les competències específiques:
teòriques i pràctiques
Cadascun dels següents procediments serveixen per avaluar competències tant
específiques com transversals, i depenent de l'assignatura i del professor/a, inclouran:
treballs breus, treballs en grup, participació activa, presentacions orals, estudis de cas,
simulacions de grup, exàmens i tutories.

Descripció dels
transversals

procediments

d’avaluació

de

les

competències

específiques

Cadascun dels següents procediments serveixen per avaluar competències tant
específiques com transversals, i depenent de l'assignatura i del professor/a, inclouran:
treballs breus, treballs en grup, participació activa, presentacions orals, estudis de cas,
simulacions de grup, exàmens i tutories.

C.2.4 L’organització acadèmica
Incloure les dades a la taula 1

C.3. El professorat
Informació agregada sobre el conjunt inicialment previst de professorat, que il·lustri la
seva experiència en docència (a nivells equivalents al del màster) i en recerca,
transferència de tecnologia (o de coneixement en general) o activitat professional,
segons escaigui.
Incloure les dades a la taula 2
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C.4. Mecanismes de seguiment i assegurament de la qualitat
C.4.1 Gestió i supervisió de l’ensenyament
La composició de l’òrgan responsable del procés de seguiment i assegurament de la
qualitat en la implantació del nou títol.
L’òrgan responsable del seguiment i assegurament de la qualitat en la implantació del nou
títol és la Comissió del Programa Oficial de Postgrau.
En la “Normativa per la qual s’estableixen els òrgans responsables dels programes oficials
de postgrau” (Acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006) es preveu la constitució
d’aquesta Comissió en el si de cada departament.
Aquesta comissió estarà formada, com a mínim, per :
a) El director del departament.
b) El degà o director del centre o estudi que imparteixi titulacions de grau relacionades amb
el contingut del Programa. Quan hi hagi més d’un centre o estudi involucrat, els degans o
directors en formaran part rotatòriament per un període de dos anys.
c) Els directors dels instituts universitaris de recerca que tinguin línies de recerca que figurin
en algun dels doctorats.
d) Els coordinadors dels Màsters del Programa.
e) En el cas de màsters interdepartamentals, un representant de cada departament que
participi en la docència del Programa, designat pel director del departament corresponent.
f) Com a mínim, un representant dels estudiants dels Màsters i un representant dels
estudiants del Doctorat del Programa, escollits per i entre els estudiants membres del
consell de departament o d’institut universitari de recerca.
Les competències generals de la Comissió del Programa Oficial de Postgrau seran les
següents:
a) Proposar a l’òrgan competent del departament l’assignació de docència al professorat.
b) Vetllar per la coordinació dels Màsters inclosos en el Programa assegurant el màxim de
transversalitat.
c) Proposar a l’òrgan competent del departament els plans d’estudi dels Màsters.
d) Totes aquelles que derivin de l’organització i desenvolupament del Programa i que no
estiguin assignades a un altre òrgan.
Respecte dels Màsters, la comissió tindrà les competències específiques següents:
a) Elaborar el pla d’estudis.
b) Fer el seguiment del pla d’estudis.
c) Proposar l’oferta de places.
d) Proposar a l’òrgan competent del departament els criteris específics d’admissió
d’estudiants i els criteris de valoració de les sol·licituds d’accés.
e) Designar la comissió de selecció d’estudiants pels casos en què la demanda superi
l’oferta.
f) Designar un tutor per cada estudiant.
g) Elaborar la documentació necessària per al procés d’acreditació de la qualitat del
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programa, tot participant de manera activa en els procediments establerts per les agències
de qualitat.
h) Col·laborar amb els serveis administratius competents en les tasques de difusió del
programa, processos de gestió acadèmica, captació de finançament extern i d’altres pels
quals pugui ser requerit.
Una vegada constituïda aquesta comissió s’haurà de reunir, com a mínim, cada sis mesos.
D’altra banda, la comissió podrà constituir subcomissions per cadascun dels Màsters del
Programa o per varis d’ells conjuntament.
De les subcomissions de Màster n’hauran de formar part el coordinador de cada Màster i,
com a mínim, quatre professors del Màster designats pel coordinador. En el cas de Màster
interdepartamentals o interuniversitaris, s’ha de garantir la representativitat proporcional de
les unitats integrants. També caldrà garantir la representació dels estudiants dels Màsters, a
escollir per i entre els estudiants membres del consell de departament.
Es podran delegar a les subcomissions de Màster exclusivament les competències
específiques de Màster previstes llevat les especificades als apartats b) Fer el seguiment
del pla d’estudis, i c) Proposar l’oferta de places.

Descripció del procediment per al seguiment i l’avaluació de l’implantació del pla (amb
una atenció especial a la temporalització de les fases i accions implicades).
Amb la incorporació dels Màsters oficials a l’oferta docent de la universitat està previst
adaptar les diferents fonts d’informació per tal de disposar de les dades que permetin el
seguiment i l’avaluació de la implantació dels diferents programes.
La Comissió del POP, com a responsable d’elaborar i fer el seguiment dels plans d’estudis
dels màsters, disposarà puntualment de la informació disponible que permeti fer el
seguiment i l’avaluació de la implantació del programa.
Igualment, també es preveu que la Comissió d’Avaluació i Planificació assumeixi tots els
temes vinculats amb l’avaluació, la planificació i l’acreditació, els sistemes d’informació, i
altres estudis que es puguin suggerir – sobre la satisfacció dels estudiants, la inserció
laboral... – en relació els màsters oficials.

C.4.2 Gestió i recolzament en les activitats d’aprenentatge i la seva
avaluació
Descripció dels mecanismes per recollir les evidències que demostrin la correcta
certificació dels assoliments de l’estudiant tenint en compte el conjunt d’assignatures
del període lectiu.
A nivell general, la UPF s’ha dotat d’una normativa on es recullen els mètodes i criteris
d’avaluació dels assoliments dels estudiants dels màsters oficials, que és la que ha de
permetre la homogeneïtzació i coherència en els sistemes d’avaluació de tots els màsters
oficials.
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Des de la Comissió del POP es vetllarà perquè aquests mecanismes s’apliquin
adequadament en el conjunt del programa.
Per assessorar, donar suport i impulsar els diferents mètodes i criteris d’avaluació la
universitat compta amb el Programa per la Qualitat Educativa (PQE), responsable
d’impulsar i donar suport a les actuacions de renovació pedagògica i de la millora dels
processos educatius que es porten a terme a la universitat.
Com s’apuntava al principi d’aquest apartat, en els punts 8 i 9 de les “Normes acadèmiques
dels Màsters Oficials”, Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, es descriuen
els mètodes i criteris d’avaluació dels assoliments dels estudiants dels màsters oficials.
8. Avaluació
8.1. Mètodes i criteris
La verificació dels coneixements dels estudiants es pot fer mitjançant examen final o bé, seguint
un procés d'avaluació continuada.
Els professors responsables de cada assignatura i activitat formativa han de fer públics, a l'inici
del període de docència corresponent, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.
8.2. Pla Docent de l'Assignatura
El Pla Docent de l'Assignatura és l'instrument en el qual es defineix el model d'organització
docent de l'assignatura. El Pla Docent té abast públic i es pot consultar des dels espais de
difusió acadèmica previstos per la Universitat.
8.3. Règim de l'avaluació continuada
8.3.1. Concepte
S'entén per avaluació continuada el conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques
definides en el Pla Docent de l'Assignatura aplicables de manera progressiva i integrada al llarg
del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Les evidències recollides han de facilitar a
estudiants i docents indicadors significatius i periòdics sobre l'evolució i el progrés en
l'assoliment de les competències que s'hagin expressat com a objectius d'aprenentatge de
l'assignatura.
8.3.2. Àmbit
L'avaluació continuada comprèn les assignatures que així ho prevegin en el Pla Docent de
l'Assignatura.
8.3.3. Contingut
Les assignatures que integrin sistemes d'avaluació continuada especificaran un mínim de tres
fonts d'avaluació, així com els mecanismes i indicadors del progrés i de l'assoliment dels
aprenentatges, la temporització prevista, els criteris per avaluar cada una de les activitats i el
seu pes en el còmput global de la qualificació de l'assignatura.
8.3.4. Avaluació
Els mecanismes d'avaluació continuada emprats en el període lectiu de classes poden
comprendre un pes, a efectes d'avaluació final, d'entre el 50 i el 100% del total de l'avaluació.
L'estudiant rebrà periòdicament informació dels resultats obtinguts en les activitats que
configurin l'itinerari d'avaluació continuada. A tal efecte, s'empraran per difondre-la els
mecanismes previstos en el pla docent de l'assignatura.
En tot cas, les assignatures que hagin previst un sistema d'avaluació continuada mantindran
l'opció per als estudiants de fer un examen final, en el marc del període d'exàmens fixat en el
calendari acadèmic de la Universitat.
8.3.5. Qualificació
Les assignatures amb avaluació continuada seguiran el sistema general de qualificacions fixat
per la Universitat.
8.4. Règim dels exàmens finals
8.4.1. Període
Els exàmens, tant orals com escrits, s'han de fer, en finalitzar la docència, dins el període fixat
per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic.
8.4.2. Convocatòria
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Es farà una única convocatòria d'examen per curs acadèmic per cada assignatura o activitat
formativa.
Per a aquelles activitats formatives de més d'un trimestre, l'avaluació es farà dins el període
fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic, dintre de l'últim trimestre que comprengui
l'activitat.
Quan així ho requereixi l'activitat formativa, aquestes poden ser avaluades excepcionalment
com a data límit fins al 10 de setembre.
8.4.3. Exàmens orals
Els exàmens orals seran organitzats i avaluats per un tribunal format per tres professors. Per tal
que quedi constància del contingut de l'examen i per tal de garantir-ne la conservació, els
exàmens seran enregistrats en un suport apte per a la gravació i reproducció.
8.4.4. Revisió
Els estudiants poden instar la revisió de les qualificacions pels procediments següents:
a) Amb la publicació de les qualificacions provisionals, el director del departament responsable
del màster fixarà un termini perquè els estudiants facin al·legacions davant l'avaluador.
b) Dins els 10 dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions definitives, els estudiants
poden sol·licitar davant el director del departament responsable del màster una segona
correcció.
Aquesta segona correcció la farà un tribunal format per tres professors, designats pel director
del departament responsable del màster. Abans d'emetre la qualificació, el tribunal ha d'escoltar
el professor responsable de l'assignatura.
El tribunal resoldrà la sol·licitud de segona correcció en un termini de 15 dies hàbils, comptats a
partir de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
c) Els estudiants poden interposar recurs d'alçada davant el rector, tant si han demanat la
segona correcció com si no, contra les qualificacions definitives per al·legar qüestions relatives a
la infracció del procediment i diferents de la valoració dels coneixements tècnics exigits. En el
cas que s'hagi sol·licitat la segona correcció no es pot interposar el recurs d'alçada fins que
s'hagi resolt aquesta.
8.4.5. Conservació
Per tal d'assegurar la possibilitat de revisar les qualificacions, els professors estan obligats a
guardar els exàmens, o documents base de la qualificació (inclosos els enregistraments), al
llarg d'un període mínim d'un any, des de la data de tancament de les actes de qualificació.
9. Qualificacions
Els resultats obtinguts pels estudiants s'expressen en qualificacions numèriques d'acord amb
l'escala establerta al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema
europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter
oficial i validesa a tot el territori nacional.
Pel que fa a la consideració de les assignatures convalidades i adaptades, la valoració dels
expedients acadèmics i la certificació de les qualificacions a l'expedient acadèmic, és d'aplicació
allò previst a la normativa de qualificacions aprovada pel Consell de Govern.

Sistemes de suport a l’aprenentatge autònom de l’estudiant: descripció bàsica en
relació a les tres etapes de l’estudiant: accés, desenvolupament, i transició laboral o al
doctorat.
A la UPF des de fa anys que funcionen diferents sistemes de suport a l’aprenentatge
autònom de l’estudiant, com són l’Aula Global i els serveis bibliotecaris, orientades
bàsicament a l’etapa de desenvolupament a l’aprenentatge.
Enguany, amb la implantació dels màsters oficials adaptats a l’EEES s’introdueix la nova
figura de tutor, la qual es preveu que tingui un paper rellevant en l’acompanyament a les
diferents etapes de l’estudiant: accés, desenvolupament, i transició laboral o al doctorat.
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L’acció tutorial
En el punt 12 de les “Normes acadèmiques dels Màsters Oficials”, Acord del Consell de
Govern de 10 de maig del 2006, es descriu el model de tutoria que ha de donar suport als
estudiants en relació amb la seva formació acadèmica i professional en el context del
recorregut formatiu específic de cada Màster.
Segons aquestes normes, els estudiants matriculats en un màster tindran assignat un
professor tutor amb les funcions següents:
-

Informativa: per facilitar informació de caràcter general i específic sobre qüestions i
recursos que orientin l'alumne a accedir a les fonts d'informació que puguin ser
d'utilitat per als seus estudis.

-

Seguiment acadèmic i intervenció formativa: per introduir mecanismes de seguiment
del rendiment i progressió acadèmica de l'estudiant, orientar en els models
d'aprenentatge més adients a cada necessitat, així com ajudar a planificar l'itinerari
curricular de cada estudiant segons els seus interessos formatius i professionals.

-

Orientació professionalitzadora i del recorregut formatiu: per fer accions de tutoria
que orientin l'estudiant en la configuració del seu itinerari professional, així com en
aspectes relacionats amb la formació continuada necessària per assolir-ho.

El professor tutor és designat pel director del departament responsable del màster i té
assignats un màxim de 20 estudiants. La dedicació del professor tutor es preveu com a part
de la seva activitat docent, d'acord amb la valoració que estableixi la normativa general de
la Universitat.
La programació docent del màster integrarà com a activitats d'aquest aquelles que s'hagin
planificat en el marc de l'acció tutorial.
Correspon al coordinador de cada màster la tasca de coordinar els professors tutors, així
com vetllar pel desenvolupament i la millora de l'acció tutorial.
Els mecanismes institucionals d'avaluació de la docència inclouran l'acció tutorial entre les
matèries
objecte
de
valoració
docent
que
s'estableixin.
El departament responsable del màster avaluarà, com a mínim, bianualment el
funcionament de l'acció tutorial, a fi de recollir indicadors i mecanismes de millora en relació
amb el grau d'efectivitat, eficiència i impacte d'aquella.
Els serveis de la Universitat facilitaran suport als coordinadors i professors tutors per dur a
terme l'acció tutorial en les diferents fases, en la seva planificació, el desenvolupament i
l'avaluació d'aquesta.
L’Aula Global
L’Aula Global és un espai virtual de comunicació i aprenentatge que complementa el model
formatiu presencial de la Universitat. Es tracta d’un microespai virtual integrat en el context
del Campus Global on cada assignatura/activitat formativa disposa d’una aula virtual
específica on inserir i trobar recursos informatius, didàctics i comunicatius.
L’Aula Global és una eina de creació pròpia dissenyada per la UPF l'any 1998 amb
l’objectiu que els estudiants puguin preparar, aprofundir i complementar cada
assignatura/activitat formativa del seu itinerari formatiu; i que els docents puguin realitzar
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una gestió integrada de l’acció formativa i configurar el propi projecte formatiu
Serveis bibliotecaris
La biblioteca de la UPF ofereix una sèrie de serveis, a més dels propis de préstec, molt útils
en el desenvoupament de l’aprenentatge, com poden ser: recursos electrònics - bases de
dades, revistes, llibres i diccionaris electrònics- contractats per la Biblioteca des de
qualsevol ordinador de la xarxa de la UPF i també des de fora (accés remot); formació
d’usuaris, que permet aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de la
Biblioteca; ordinadors; accés a TDX, base de dades en format digital que conté tesis
doctorals llegides en alguna de les universitats públiques de Catalunya i d'altres CCAA;
estacions d’audiovisuals, que permeten la consulta dels enregistraments sonors i de vídeo
existents en diferents suports a la Biblioteca, així com la sintonització dels canals de
televisió accessibles des d'aquesta; i, aparells de microformes, els quals permeten la
visualització i reproducció de microfitxes i microfilms.

Descripció de la coordinació i dels responsables dels processos d’ensenyamentaprenentatge i la supervisió corresponent.
Per les competències que té atorgades en relació als màsters (elaboració del Pla d’Estudis,
seguiment del Pla d’Estudis...), correspon a la Comissió del POP la coordinació dels
processos d’ensenyament-aprenentatge, sense perjudici que es puguin crear
subcomissions que assumeixin aquesta tasca.
D’altra banda, des del Programa per la Qualitat Educativa (PQE) de la Universitat,
responsable d’impulsar i donar suport a les actuacions de renovació pedagògica i de la
millora dels processos educatius que es porten a terme a la universitat, es farà el seguiment
i es donarà resposta i suport a qualsevol demanda en relació els processos d’ensenyamentaprenentatge que es pugui plantejar.

Descripció dels criteris d’oferta d’assignatures optatives i de lliure elecció.
Els criteris d’oferta d’assignatures optatives o de lliure elecció són oferir un marge adequat
d’optativitat que permeti desenvolupar els diferents itineraris proposats en el pograma a la
vegada que la diversificació curricular dels estudiants.

Descripció de l’organització del pràcticum i/o de les pràctiques en empreses
L’objectiu fonamental de l’organització del pràcticum i/o de les pràctiques externes és la
formació de l’estudiant en aspectes propis de la pràctica professional associada als àmbits
d’actuació dels itineraris professionalitzadors del programa.
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C.4.3 Sistemes d’informació/reclamacions
Descripció dels mecanismes de recollida d’informació dels estudiants, graduats,
professorat i ocupadors, i el seu ús posterior per millorar els processos
d’aprenentatge.
A la UPF la recollida d’informació abasta des de l’accés de l’estudiant a la universitat fins a
la seva graduació i posterior inserció al mercat laboral. Del professorat se’n coneix el seu
currículum professional així com la seva activitat docent i de recerca.
Les fonts d’informació de la universitat es poden classificar segons el tipus d’informació que
proporcionen: informació objectiva o informació subjectiva.
En el pla de la informació objectiva a la UPF es treballa amb dos sistemes d’informació que
aporten informació sobre els inputs i els outputs de la docència i la recerca: el Sistema
d’Informació de la Docència (SIDOC) i el Sistema d’Informació de la Recerca (SIRE). Amb
el SIDOC s’obté informació del perfil sociològic dels estudiants; de la forma i la qualitat de
l’accés a la universitat; del progrés dels estudis: matrícula, rendiment, graduació,
abandonament... La informació que aporta el SIRE fa referència al perfil del professorat en
la seva vessant docent i investigadora.
La informació subjectiva amb la que es treballa és fruit de l’observació i l’opinió dels
estudiants i graduats obtinguda bàsicament a partir d’enquestes periòdiques que fa la
universitat:
-

-

-

Avaluació sobre la docència rebuda (AVALDO). Trimestralment, al finalitzar cada
període docent, els estudiants avaluen la docència rebuda mitjançant una enquesta
en la qual es valora la seva satisfacció al voltant de determinats aspectes vinculats
a la docència i les assignatures. S’està adaptant aquesta enquesta al postgrau.
Enquesta de Valoració del Sistema i l’Organització de l’Ensenyament a la UPF. Se
n’han fet diferents edicions entre els alumnes de grau, i està previst fer-ne una a
tots els alumnes de postgrau durant el segon trimestre del curs 2006-07.
Enquesta d’inserció laboral dels GRADUATS de la UPF. Cada dos anys es fa una
enquesta a una mostra representativa dels graduats de la UPF. Està previst, en un
futur, distribuir aquesta enquesta entre els graduats de postgrau.

També cal destacar els estudis que fa el Programa per la Qualitat Educativa (PQE) sobre
els processos d’ensenyament-aprenentatge.
Igualment cal mencionar l’UNeix, un Datawarehouse de la Generalitat de Catalunya on hi ha
recollida informació de totes les universitats públiques catalanes, que possibilita tenir un
coneixement molt enriquidor de l’entorn universitari més immediat.
Tots els sistemes d’informació són gestionats centralitzadament per la Unitat d’Estudis,
Planificació i Avaluació, que té com a missió vetllar per la correcció i validació de la
informació disponible, el seu processament i subministrament a tots els agents en un format
accessible i intel·ligible.
Els diferents agents receptors d’informació per a millorar els processos d’aprenentatge són
bàsicament les Comissions dels POP, la Comissió de responsables de màsters, la
vicerectora de Postgrau, i el vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos d’Informació,
així com tot el professorat implicat en el programa.
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D’altra banda, gran part d’aquesta informació (principals indicadors, memòries, estudis...) és
accessible a tota la comunitat universitària a través de la intranet de la universitat, com a
tota la població a través del web institucional.
Descripció del procediment per recollir, valorar i integrar els suggeriments i les
reclamacions dels estudiants i el seu ús posterior per millorar els processos
d’aprenentatge.
La incorporació de l’acció tutorial en els màsters oficials obra una via directa entre
l’estudiant i el tutor per recollir i tractar qualsevol suggeriment i/o reclamació dels estudiants.
L’Aula Global permet igualment un diàleg fluid entre alumne i professor.
El sistema d’avaluació de la docència rebuda (AVALDO) també és un bon mecanisme per
recollir els suggeriments i reclamacions dels estudiants respecte les diferents assignatures i
professors i prendre les mesures pertinents.
A banda d’aquests procediments, a nivell d’Universitat hi ha una bústia de suggeriments i
reclamacions, així com en diferents serveis com la Biblioteca i el Servei de Gestió
Acadèmica. I sense oblidar el Síndic de Greuges de la universitat, al servei de tota la
comunitat.
Descripció dels mecanismes per a la comunicació pública sobre la titulació.
La UPF fa una àmplia difusió dels diferents programes de postgrau, tant a nivell nacional
com internacional.
Les accions promocionals previstes per a la difusió de màsters oficials per al curs 20072008 són les següents:
-

Portal Programes de Postgrau (en català, castellà i anglès)
Fullets en català, castellà, anglès i xinès
Anuncis a mitjans de comunicació: premsa diària i estacions de Metro i FGC
Sessions informatives a la UPF
Publicitat en els actes UPF: Acte Acadèmic de Graduació, UPFeina, ...
Buscadors Internet
Assistència a Fira Futura (Barcelona). En estudi altres fires de l’Estat Espanyol.
Assistència a Fires internacionals: Bogotà, Caracas, México DF, Milà, Atenes,
Istambul, Nova Delhi i Singapur.
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