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1.1. Dades personals 

 

COGNOMS: Gómez Buendía 

NOM: Carmen 

DNI: 47762548N 

DATA DE NAIXEMENT: 26 de maig de 1982 

 

1.2. Situació acadèmica actual i data d’inici 

 

Des de l’1 d'octubre de 2009 sóc professora ajudant del Departament de Dret Privat, 

Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili. 

  

1.3. Formació acadèmica 

 

1) Llicenciatura  

 

Títol: Dret  

Centre: Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili  

Data: 30/09/2004 

 

2) Postgrau 

Títol: Especialista Universitari en Docència Universitària en l'Espai Europeu 

d'Educació Superior  

Centre: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

Data: any 2006. 

 

3) Doctorat  

Títol: Dret de l'empresa i de la contractació.  

Centre: Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili  

Data: bienni 2004-2006                                 

Qualificació: 9,59 (sobre 10) 
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1.4. Publicacions 

 

 

1.4.1. Monografies 

 

1) GÓMEZ BUENDÍA, C., Exceptio utilis en el procedimiento formulario del Derecho 
romano, Ed. Dykinson, Madrid, 2013. ISBN: 978-84-9031-414-2, pp. 1-271. 
 

 

1.4.2. Capítols de llibre 

 

 

1) La fiducia en el derecho romano clásico y su posterior evolución en NASARRE 

AZNAR, S; GARRIDO MELERO, M. (coords.), Los patrimonios fiduciarios y el trust: III 

Congreso de Derecho civil catalán, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2006, ISBN: 84-

9768-279-3, pp. 157-171. 

 

2) BORRÀS PENTINAT, S.; CERRATO GURI, E.; FONT I MAS, M.; GARRIDO PÉREZ, P.; GÓMEZ 

BUENDÍA, C.; MARÍN CONSARNAU, D.; RIVAS NIETO, E.; SIMÓN MORENO, H.: Una 

experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores, a “V 

Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI 2008)”, 

Universitat de Lleida, 2008, ISBN: 978-84-8458-279-3, pp. 1-13. Format digital. Enllaç 

electrònic: http://cidui.upc.edu 

 

3) GÓMEZ BUENDÍA, C.; MARIN CONSARNAU, D.: Diseñar la internacionalización: 

perspectivas desde los programas de movilidad de estudiantes, a “UNIVEST 09: II 

Congreso Internacional: Claves para la implicación de los estudiantes”, Universitat de 

Girona, 2009, ISBN: 978-84-8458-302-8, pp. 1-9. Format digital. 

 

4) GÓMEZ BUENDÍA, C.; I MARIN CONSARNAU, D.: Estrategias de motivación al alumnado 

para la participación en programas de movilidad, a “VI Congreso Internacional de 

Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI 2010)”, Universitat Politècnica de 

Catalunya, 2010, ISBN: 978-84-8458-339-4, pp. 1-13. Format digital. Enllaç electrònic: 

http://cidui.upc.edu 

 

5) GÓMEZ BUENDÍA, C.; I SIMÓN MORENO, H.: La docencia en inglés en el marco de la 

internacionalización: retos, oportunidades y necesidades, a “III Jornada Nacional sobre 

Estudios Universitarios. El presente de los nuevos títulos”. Universitat Jaume I. Servei 

de Comunicació i Publicacions, 2011, ISBN: 978-84-8021-819-1, pp. 398-407. Format 

digital. 

 

6) Conservación y estabilidad de los edificios en las fuentes jurídicas clásicas en 

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A.; GÉREZ KRAEMER, G. (eds.), Hacia un Derecho 

Administrativo y Fiscal Romano II, Ed. Dykinson, Madrid, 2013, ISBN: 978-84-9031-

040-3, pp. 173-184. 

http://cidui.upc.edu/
http://cidui.upc.edu/
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1.4.3. A revistes científiques 

 

1) GÓMEZ BUENDÍA, C., Una aproximació casuística a la tutela processal de la quarta 

falcídia, Revista de Dret Històric Català 8 (2008), ISSN: 1579-5300, pp. 155-168. 

 

2) GÓMEZ BUENDÍA, C., ISERN SALVAT, R.; SIMÓN, H.: BOSCH CAPDEVILA, E.; 

GIRGADO PERANDONES, P.; IBORRA GRAU, M.C.; RICART MARTÍ, E. (Dirs.), 

Congreso de Derecho Contractual Europeo, Tarragona, 23 i 24 d´octubre de 2008, 

Anuario de Derecho Civil, 62 vol. 1, (2009), ISSN: 0210-301X, pp. 376-379. 

 

3) ANDREEVA, V.; BAUCHY, J.; BERNADSKAYA, E.; COLLARD, M.; COMBET, M.; DARJO É.; 

DU MERLE, L.; GÓMEZ BUENDÍA, C.; MARIANSKI, M.; ADAUD, M.; ORO, C.; PARADIS, A.; I 

PAYAN, G.:  Les méthodes dans la construction de l'Espace européen de liberté, de 

sécurité et de justice, Revue Lamy Droit des Affairs (2009), ISSN: 1279-8401, pp. 56-

73. 

4) GÓMEZ BUENDÍA, C., Un supuesto de excepción útil en una compraventa realizada por 

un menor de veinticinco años: Iul 45 dig. D. 4.4.41, Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, número especial (2010), ISNN: 0870-3116. pp. 281-289. 

 

5) GÓMEZ BUENDÍA, C., Exceptio utilis ex aedilicio aedicto, Revista General de Derecho 

Romano 14 (2010), ISSN: 1697-3046, pp. 1-20.  

 

6) GÓMEZ BUENDÍA, C., Exceptio pacti utilis: C. 2.4.9 Gord. a. Agrippino a 241 pp. VI 

Id. April. Gordiano a. II et Pompeiano Conss., Revista General de Derecho romano 16 

(2011), ISSN: 1697-3046, pp. 1-15. 

 

1.5. Estades a Centres de Recerca 

 

Centre: Università degli Studi di Pavia. Dipartamento di Diritto Romano, Storia e 

Filosofia del Diritto. 

 

Localitat: PAVIA            País: ITALIA 

Any: 2006                        Durada: 1 mes i 8 dies 

Tema: Exceptio utilis 

Clau: Doctoral 

 

 

Centre: Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte. Abteilung A: Antike 

Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. 

 

Localitat: MUNICH       País: ALEMANYA 
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Any: 2007                       Durada: 2 mesos 

Tema: Exceptio utilis 

Clau: Doctoral 

 

 

Centre: Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte. Abteilung A: Antike 

Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. 

 

Localitat: MUNICH       País: ALEMANYA  

Any: 2008                       Durada: 1 mes i 4 dies 

Tema: Exceptio utilis 

Clau: Doctoral 

 

 

Centre: Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte. Abteilung A: Antike 

Rechtsgeschichte und Papyrusforschung. 

 

Localitat: MUNICH       País: ALEMANYA  

Any: 2009                       Durada: 3 mesos 

Tema: Exceptio utilis 

Clau: Doctoral 

 

 

1.6. Línies de recerca 

 

Línia: Grup de Recerca en Dret patrimonial del Departament de Dret privat, processal i 

financer, coordinat pel Dr. Esteve Bosch Capdevila. 

Centre: Universitat Rovira i Virgili     

Dates: 01/10/2005 fins a l’actualitat. 

 

Línia: Procedimiento formulario del derecho romano 

Centre: Universitat Rovira i Virgili     

Dates: 01/10/2005 fins a l’actualitat. 

 

Línia: Dret romà i tradició jurídica catalana 

Centre: Universitat Rovira i Virgili     

Dates: 01/10/2006 fins a l’actualitat. 

 

 

Línia: Lliure circulació dels documents públics en la UE 

Centre: Universitat Rovira i Virgili     

Dates: 01/10/2012 fins a l’actualitat. 

 

 

1.7. Tesi doctoral 

 

Títol: Exceptio utilis en el procedimiento formulario del Derecho romano 

Director de tesi: Dra. Encarnació Ricart Martí 

Universitat: Universitat Rovira i Virgili 
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Facultat/Escola: Facultat de Ciències Jurídiques 

Any: 2011     

Doctorat Europeu: Sí 

Qualificació: Excel.lent cum laude i premi extraordinari.     

 

 

1.8. Projectes 

 

1) Títol del projecte: El derecho histórico en los pueblos de España: Ámbitos público y 

privado (siglos XII-XIX). 

Empresa/Administració finançadora: MEC - Ministerio de Educación y Ciencia 

Número de projecte/contracte: SEJ2006-15051-C03-03     

Durada, des de: 2006    fins: 2009 

Investigador/a Principal: Dra. Encarnació Ricart Martí. 

 

2) Títol del projecte: Grup de recerca consolidat: Seminari Interuniversitari d’Història 

del Dret català Josep Maria Font Rius (SFR). 

Empresa/Administració finançadora: Generalitat de Catalunya 

Número de projecte/contracte: 2009 SGR 766 

Durada, des de: 2011    fins: 2013  

Investigador/a Principal:  Dr. Tomàs Montagut i Estragués. 

 

3) Títol del projecte: Aportación de la Glosa y el Comentario a las instituciones 

jurídico-privadas vigentes en los sistemas de base romanística. 

Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Número de projecte/contracte: DER2010-17712     

Durada, des de: 2011  fins: 2013  

Investigador/a Principal: Dra. Encarnació Ricart Martí. 

 

4) Títol del projecte: Cap a la lliure circulació dels documents públics en l’espai 

judicial europeu des de la perspectiva de l’ordenament jurídic espanyol. 

Empresa/Administració finançadora: Banco Santander-Universitat Rovira i Virgili 

Número de projecte/contracte: 2012 LINE-07     

Durada, des de: 01/07/2012   fins: 31/12/2013  

Investigador/a Principal: Dra. Maria Font i Mas. 

 

5) Títol del projecte: Grup d'Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de 

la Universitat Rovira i Virgili (GID-FCJ) 

Empresa/Administració finançadora: Institut de Ciències de l'Educació. Universitat 

Rovira i Virgili  

Número de projecte/contracte: A02 

Durada, des de: 2011    fins: 2013  

Investigador/a Principal: Dra. Carmen Gómez Buendía. 

 

 

1.9. Contribucions a Congressos 

 

1) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: La fiducia en el proceso romano clásico y su posterior evolución. 
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Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: III Congrés de Dret Civil Català: Els Patrimonis Fiduciaris i el Trust. 

Universitat Rovira i Virgili i Col·legi de Notaris de Catalunya, 20 i 21 d'octubre de 

2005. 

Ámbit: Internacional 

Lloc de celebració: Tarragona          

Any: 2005  

 

2) Autor: Gómez, Buendía, C. 

Títol: Una aproximació casuística a la tutela processal de la quarta falcidia en Dret 

romà. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: III Jornades d'Estudi de Juristes i Notaris: Els drets històrics a l'Espanya 

viable. Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, 

Universidad Miguel Hernández, UNED, Fundació Roca Sastre, i la Institució "Fernando 

el Católico", 10 de desembre de 2006. 

Ámbit: Nacional 

Lloc de celebració: Cervera 

Any: 2006  

 

3) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: A useful 'exceptio' in relation to the SC. Macedoniano. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: 61a Sessione della Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire 

des Droits de l'Antiquité: Loi et droit dans le gouvernement des sociétés antiques. 

Administration, vie privée, justice. Università di Catania. 26 de setembre de 2007. 

Ámbit: Internacional 

Lloc de celebració: Catania           

Any: 2007  

 

4) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: Una experiencia entorno a la organización de la asignatura Derecho romano a 

través de una plataforma virtual. 

Tipus de participació: Pòster 

Congrés: X Congreso Internacional y XIII Congreso Iberoamericano de Derecho 

romano: "Investigación y docencia en Derecho romano". Universidad de Castilla La 

Mancha. 8 de febrer de 2008. 

Ámbit: Internacional 

Lloc de celebració: Toledo        

Any: 2008 

 

 

5) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: Defences in three rescrips from de the third century: C. 2.4.9; C. 3.1.2 and C. 

4.32.5. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: 62e Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour les Droits 

de l'Antiquité: Le contrat dans tous ses états. Université Fribourg. 24 de setembre de 

2008. 

Ámbit: Internacional 
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Lloc de celebració: Barcelona 

Any: 2008  

 

6) Autors: Gómez Buendia, C; Rivas, E.; Marín, D.; Borrás, S.; Cerrato, E.; Font, M.; 

Garrido, P.; Simón, H. 

Títol: Una experiència de suport a la millora de pràctiques docents innovadores 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: V CIDUI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. 

Universitat de Lleida, 2, 3 i 4 de juliol de 2008 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Lleida  

Any: 2008  

 

7) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: Un supuesto de excepción útil en una compraventa realizada por un menor de 

veinticinco años. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: XI Congreso Internacional y XIV Congreso Iberoamericano de Derecho 

Romano: Sistema Contractual de Roma al Derecho actual. Universidade de Lisboa. 5 de 

febrer de 2009. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Lisboa        

Any: 2009 

 

8) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: El edil curul, su función jurisdiccional en el mercado: Afr. D. 21.1.51.1 libro 8 

quaestionum. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: I Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y 

Fiscal Romano. Universidad San Pablo CEU, 9 d’octubre de 2009. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Madrid           

Any: 2009 

 

9) Autors: Gómez Buendía, C.; i Marín Consarnau, D. 

Títol: Diseñar la internacionalización: perspectivas desde los programas de movilidad 

de estudiantes. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: Congrés Internacional UNIVEST09 'Claus per a la implicació dels estudiants 

a la universitat'. Universitat de Girona, 12 de novembre de 2009. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Girona 

Any: 2009 

 

 

10) Autor: Gómez Buendía, C.  

Títol: Exceptio utilis ex aedilicio aedicto: Afr. 8 quaest. D. 21.1.51.1. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: 64e Session de la Societé International 'Fernand de Visscher' pour l'Histoire 

des Droits de l'Antiquité: Communication et Publicité dans l'Antiquité: profiles 
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juridiques, sociaux, économiques. Universitat Autònoma de Barcelona, 28 de setembre 

de 2010. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Barcelona           

Any: 2010 

 

11) Autor: Gómez Buendía, C.  

Títol: Reclamaciones por enriquecimiento injustificado: un método de análisis de las 

excepciones. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: Congreso 'Nuevas perspectivas del Derecho Contractual'. Universitat Rovira i 

Virgili, 6 d’octubre de 2010. 

Àmbit: Intenacional 

Lloc de celebració:  Tarragona   

Any: 2010 

 

12) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: Análisis del contenido jurídico procesal de un documento epigráfico de la 

Tarraconensis: CIL II 4125. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: Simposi Internacional L'ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura 

material i història. Institut d'Estudis Catalans i Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 27 

d’octubre de 2010. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Tarragona 

Any: 2010  

 

13) Autor: Gómez Buendía, C.  

Títol: Exceptio quod praeiudicium hereditati non fiat utilis: Ulp. 15 ed. D. 5.3.25.17 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: 65e Session de la Societé International 'Fernand de Visscher' pour l'Histoire 

des Droits de l'Antiquité. Université de Liège, 19 de setembre de 2011. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Liège          

Any: 2011 

 

14) Autor: Gómez Buendía, C.  

Títol: Exceptio doli en Ulp. 76 ad edictum. 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 

Congrés: XIV Congreso Internacional y XVII Congreso Iberoamericano de Derecho 

Romano: Fundamenta iuris. Terminología, principios e interpretatio de Roma a la 

actualidad. Universidad de Almería, 28 de març de 2012. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Almería           

Any: 2012  

 

 

15) Autor: Gómez Buendía, C.  

Títol: Exceptions not contained in the Praetor’s Edict: classification and characteristics 

Tipus de participació: Presentació de comunicació 
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Congrés: 66e Session de la Societé International 'Fernand de Visscher' pour l'Histoire 

des Droits de l'Antiquité. Oxford University, 18 de setembre de 2012.  

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Oxford           

Any: 2012 

 

16) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: El concepte de document públic no judicial en Dret comparat europeu 

Tipus de participació: Ponència convidada 

Congrés: Workshop “Cap a la lliure circulació dels documents públics en l’Espai 

judicial europeu des de la perspectiva de l’ordenament jurídic espanyol”. Departament 

de Dret privat, processal i financer de la Universitat Rovira i Virgili, 1 de febrer de 

2013. 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Tarragona         

Any: 2013 

 

17) Autor: Gómez Buendía, C. 

Títol: Noción de documento público extrajudicial: aproximación histórica y su 

proyección en el derecho actual 

Tipus de participació: comunicació 

Congrés: Jornada “Cap a la lliure circulació dels documents públics extrajudicials a la 

Unió Europea" Departament de Dret privat, processal i financer de la Universitat Rovira 

i Virgili, 4 de juliol de 2013 

Àmbit: Internacional 

Lloc de celebració: Tarragona         

Any: 2013. 

 

 

 

1.10. Organització d'activitats de R+D 

 

1) Títol: I Congreso Internacional de Derecho del Deporte: Dopaje, Fraude y Abuso en 

el Deporte. Universitat Rovira i Virgili, 19 i 20 d'octubre de 2006. 

Tipus d'activitat: comitè organitzador 

Àmbit: Internacional 

Any: 2006 

 

2) Títol: Congrés de Dret Contractual Europeu. Universitat Rovira i Virgili, 23 i 24 

d'octubre de 2008 

Tipus d'activitat: coordinació acadèmica 

Àmbit: Internacional 

Any: 2008 

 

3) Títol: Actes commemoratius del 50 aniversari de la Compilació del Dret Civil de 

Catalunya que inclouen la jornada la Compilació del Dret Civil català y el Congrés 

sobre noves perspectives del Dret contractual. 

Tipus d’activitat: Participació en l’organització. 

Àmbit: Internacional 

Any: 2010. 
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4) Títol: Jornada Cap a la lliure circulació dels documents públics extrajudicials a la 

Unió Europea 

Tipus d’activitat: Participació en l’organització. 

Àmbit: Nacional 

Any: 2013 

 

 

1.11. Altres mèrits derivats de la recerca 

 

1.11.1. Beques 

 

1) Activitat: Beca de recerca predoctoral de la Universitat Rovira i Virgili. Des de l'1 

d'octubre de 2005 al 31 d’agost de 2009 

Àmbit: Local 

Classificació: Beques 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

2) Activitat: Ajut per a la realització d'una estada de recerca. Università degli Studi di 

Pavia. Dipartamento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto.  Durada 1 mes. 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Beques 

Entitat: Fundació privada Mútua catalana i Universitat Rovira i Virgili. 

 

3) Activitat: Beca predoctoral en el marc del programa “Ayudas de movilidad para 

estudiantes para la obtención de la mención europea en el título de doctor para el curso 

2008-2009”. Des de l’1 de juliol de 2009 al 30 de setembre de 2009. 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Beques 

Entitat: Ministerio de Educación. 

 

 

1.11.2. Premis 

 

1) Activitat: Premi Extraodinari de Doctorat curs 2010-2011 

Àmbit: Local 

Classificació: Premis 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

 

1.11.3. Publicacions menors 

 

Activitat: COLANTUONI, L., Fraude y apuestas deportivas en el fútbol profesional: casos 

recientes en Italia y análisis comparativo, a BOSCH CAPDEVILA, E., FRANQUET 

SUGRANYES, T., (eds.), Dopaje, fraude y abuso en el deporte. Ed. Bosch, Barcelona, 

2007, ISBN: 978-84-9790-323-3, pp. 179-232. 

Àmbit: Internacional 
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Entitat: Direcció del Congrés Internacional de Dret de l'Esport: dopatge, frau i abús a 

l'esport. 

 

1.11.4. Assistència a cursos i jornades 

 

1) Activitat: Congreso Europeo: Las obras públicas romanas.  

Dates: 03/11/2004 - 06/11/2004 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Àmbit: Internacional 

Entitat: Col·legi d'Enginyers Tècnics de Obres Públiques.  

 

2) Activitat: VI Jornades de Dret Processal: La reforma del Dret Processal.  

Dates: 07/04/2005 - 21/04/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili i Consell de l’Advocacia Catalana. 

 

3) Activitat: Desenvolupar la Planificació Docent mitjançant crèdits ECTS.  

Dates: 25/05/2005 - 25/05/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat:  Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

4) Activitat: L'avaluació per competències. Experiències.  

Dates: 03/06/2005 - 03/06/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

5) Activitat: Formació de tutors en PBL.  

Dates: 17/06/2005 - 17/06/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

6) Activitat: La Qualitat de la Formació en Xarxa en l'Espai Europeu d'Educació 

Superior. 

Dates: 19/09/2005 - 22/09/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

7) Activitat: III Congrés de Dret Civil Català: els patrimonis fiduciaris i el trust. 

Dates: 20/10/2005 - 21/10/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili i Col·legi de Notaris de Catalunya. 

 

8) Activitat: Tallers Moodle 

Dates: 20/12/2005 - 20/12/2005 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

9) Activitat: El Moodle-URV: Mostra d'experiències docents. 

Dates: 15/02/2006 - 15/02/2006 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 
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Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

10) Activitat: Com preparar una presentació oral en anglès.  

Dates: 17/02/2006 - 20/02/2006  

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

11) Activitat: IV Jornada d'Innovació Docent: La internacionalització de les 

Universitats. 

Dates: 06/06/2006 - 07/06/2006 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

12) Activitat: I Congrés Internacional de dret de l'esport: dopatge, abús i frau a 

l'esport.  

Dates: 19/10/2006 - 20/10/2006 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Àmbit: Internacional 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

13) Activitat: L'eina wiki com a mitjà per l'elaboració de treballs col·laboratius. 

Dates: 11/12/2006 - 11/12/2006  

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

14) Activitat: III Jornades d'estudi sobre Juristes i Notaris: els drets històrics i 

l'Espanya viable.  

Dates: 15/12/2006 - 17/12/2006 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Fundació Roca Sastre i UNED 

 

15) Activitat: Seminari: L'arquitectura religiosa en època d'August. Un llenguatge 

arquitectònic per a un nou concepte de l'espai urbà. 

Dates: 22/02/2007 - 23/02/2007 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut d'Arqueologia Clàssica. 

 

16) Activitat: Estratègies per a la avaluació en grans grups. 

Dates: 12/06/2007 - 12/06/2007 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 

17) Activitat: Jornadas sobre Derecho privado europeo.  

Dates: 13/11/2007 - 14/11/2007 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona 

 

18) Activitat: Com tutoritzar als estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

Dates: 12/03/2008 - 12/03/2008 
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Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

19) Activitat: Habilitats informacionals i recursos per l'aprenentatge i la recerca en 

l'EEES. 

Dates: 28/05/2008 - 04/06/2008 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

20) Activitat: Congrés internacional Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a 

Tarragona (segles I-VIII). 

Dates: 19/06/2008 - 21/06/2008 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Facultat de Teologia de Catalunya, Institut Superior de Ciències Religioses 

Sant Fructuós i la Universitat Rovira i Virgili. 

 

21) Activitat: Congrés de Dret Contractual Europeu. 

Dates: 23/10/2008 - 24/10/2008 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

22) Activitat: Aprenentatge basat en problemes. 

Dates: 30/10/2008 - 30/10/2008 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

23) Activitat: Estratègies d'aprenentatge actiu en un context d'avaluació continuada. 

Dates: 27/11/2008 - 27/11/2008 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

24) Activitat: La URV davant les noves titulacions oficials. Eines i procediments per la 

gestió del canvi.  

Dates: 28/11/2008 - 28/11/2008 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

25) Activitat: Jornadas Interuniversitarias: Las asignaturas Jurídicas Básicas y el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

Dates: 01/12/2008 - 01/12/2008 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universidad Complutense de Madrid 

 

26) Activitat: Seminari Internacional Dret romà i arqueologia.  

Dates: 12/01/2009 - 14/01/2009 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica. 
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27) Activitat: Eines i estratègies d'aprenentatge: el contracte d'aprenentatge.  

Dates: 22/01/2009 - 22/01/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

28) Activitat: Congrés Internacional Tarraco: construcció i arquitectura d'una capital 

provincial romana. Homenatge a Theodor Hauschild.  

Dates: 28/01/2009 - 30/01/2009 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Universitat Rovira i Virgili, Institut 

d'Arqueologia Clàssica i el Col·legi d'Enginyers de Catalunya. 

 

29) Activitat: Tutories i pràctiques externes: Anàlisi de l'experiència de Treball Social. 

Dates: 26/02/2009 - 26/02/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

30) Activitat: Eines complexes de campus virtual: Wiki, qüestionaris...  

Dates: 26/03/2009 - 26/03/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

31) Activitat: El mètode clínic. L'exemple de la clínica jurídica ambiental.  

Dates: 30/04/2009 - 30/04/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

32) Activitat: L'aprenentatge ètic a la universitat a través de la tècnica del dilema 

moral. 

Dates: 14/05/2009 – 14/05/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

33) Activitat: Aplicació del web 2.0 a la docència eLearning 2.0. Possibilitats de la 

web 2.0 en Educació Superior.  

Dates: 01/06/2009 – 02/06/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

34) Activitat: L'aplicació de la simulació en l'ensenyament de dret: Dues experiències. 

Dates: 11/06/2009 – 11/06/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

35) Activitat: Congrés Internacional UNIVEST09: Claus per a la implicació dels 

estudiants a la universitat.  

Dates: 12/11/2009 – 13/11/2009 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 
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Entitat: Universitat de Girona 

 

36) Activitat: Processos d'acreditació del professorat davant d'AQ Catalunya: lector, 

agregat i catedràtic.  

Dates: 10/02/2010 – 10/02/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

37) Activitat: Català jurídic per a l'aplicació docent i investigadora. 

Dates: 08/02/2010 – 22/02/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

38) Activitat: Seminari Internacional Mulieres: La dona en l'antiguitat.  

Dates: 01/03/2010 - 03/03/2010 

Àmbit: Internacional 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut 

d’Arqueologia Clàssica. 

 

39) Activitat: Base de dades Lexis Nexis.  

Dates: 01/03/2010 - 01/03/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

40) Activitat: VIII Jornades de Dret Processal: Estudi de les últimes reformes 

processals. 

 Dates: 15/04/2010 - 16/04/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

41) Activitat: Anglès jurídic per a la innovació docent i investigadora. 

Dates: 08/04/2010 - 22/04/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

42) Activitat: I Jornada de la Revista de Educación y Derecho. 

Dates: 10/05/2010 - 10/05/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: Revista de Educación y Derecho i la Universitat de Barcelona. 

 

43) Activitat: 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.  

Dates: 30/06/2010 - 02/07/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts 

Entitat: UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV. 

 

44) Activitat: La compilació del Dret Civil de Catalunya i el Dret Civil Català i 

Congrés: Noves perspectives del Dret Contractual. 

Dates: 05/10/2010 - 07/10/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat:Universitat Rovira i Virgili 



 18 

 

45) Activitat: I Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho Procesal (IX 

Jornadas de Derecho Procesal URV).  

Dates: 16/12/2010 - 17/12/2010 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

46) Activitat: Fonts d'informació en ciències jurídiques: Iustel, Tirant on line, Vlex, 

Lexis Nexis, Westlaw.  

Dates: 17/03/2011 - 17/03/2011 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

47) Activitat: III Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El presente de los 

nuevos títulos". 

Dates: 22/06/2011 - 24/06/2011 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Universitat Jaume I 

 

48) Activitat: Pla de Treball II. Campus Catalunya. 

Dates: 11/07/2011 - 11/07/2011 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

49) Activitat: Anglès jurídic, econòmic i empresarial: publicació d'articles amb 

impacte en anglès.  

Dates: 01/03/2012 - 22/03/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

50) Activitat: Quante erano le leges publicae nel diritto privato romano? Critica di un 

pregiudizio storiografico, a càrrec del Prof. Dario Mantovani.  

Dates: 23/03/2012 - 23/03/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Àmbit: Internacional 

Entitat: Universidad Carlos III de Madrid 

 

51) Activitat: Anglès jurídic, econòmic i empresarial: Desenvolupament de les 

habilitats de comunicació oral en anglès.  

Dates: 05/04/2012 - 26/04/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

52) Activitat: Anglès jurídic, econòmic i empresarial: aplicació de l'anglès dins del 

marc de les noves tecnologies i eines telemàtiques per la confecció d'un CV en anglès. 

Dates: 03/05/2012 - 24/05/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 
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53) Activitat: Per una lettura giuridica della Rudens di Plauto, impartit pel Prof. Luigi 

Pellecchi. 

Dates: 15/06/2012 - 15/06/2012  

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Universidad Carlos III de Madrid 

 

54) Activitat: Tècniques de negociació i habilitats per la gestió universitària.  

Dates: 12/07/2012 - 12/07/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

55) Activitat: Workshop sobre Programes Europeus per a finançament de recerca i 

innovació docent. Orientació pràctica del finançament europeus en temes relacionats 

amb les ciències jurídiques.  

Dates: 05/06/2012 - 19/06/2012 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Grup d'Innovació docent de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 

Rovira i Virgili. 

 

56) Activitat: Jornada d'innovació i bones pràctiques docents. 

Dates: 30/01/2013 - 30/01/2013 

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts  

Entitat: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili 

 

 

 

1.12. Docència impartida 

 

1.12.1 Primer cicle 

 

1) Activitat: Assignatura: Dret Romà, a 1er curs de la llicenciatura de Dret. Classes 

pràctiques. Període: primer quadrimestre dels cursos 2005-2006; 2006-2007; 2007-

2008; i 2008-2009. 

Classificació: Docència a primer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

2) Activitat: Assignatura: Dret Romà, a 1er curs del grau de Dret. Classes pràctiques. 

Període: primer quadrimestre dels cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011. Classes 

teòriques i pràctiques. Període: primer quadrimestre dels cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

Classificació: Docència a primer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

3) Activitat: Assignatura: Dret Comparat. Assignatura de 2n curs del grau de Dret. 

Classes teòriques. Període: primer quadrimestre dels cursos 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012 i 2012-2013.   

Classificació: Docència a primer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 
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1.12.2. Segon cicle 

 

1) Activitat: Assignatura: Mètode Jurídic i Casuística, assignatura optativa de la 

llicenciatura de Dret. Classes pràctiques. Període: 2n quadrimestre dels cursos 2005-

2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010. Classes teòriques i pràctiques. 

Període: 2n quadrimestre dels cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013. 

Classificació: Docència a segon cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

2) Activitat: Assignatura: Fonaments romanístics de dret privat europeu, assignatura 

optativa del grau de Dret. Classes teòriques i pràctiques. Període: 2n quadrimestre dels 

cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

Classificació: Docència a segon cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

3) Activitat: Assignatura: Treball Final de Grau, a 4t curs del grau de Dret. Període: 2n 

quadrimestre dels cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

Classificació: Docència a segon cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

 

1.12.3. Tercer cicle 

 

1) Activitat: Assignatura: Institucions Jurídiques Romanes. Assignatura de 1er curs del 

Màster en Arqueologia Clàssica. Classes pràctiques. Període: 2n quadrimestre dels 

cursos 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 i 2010-2011. Classes teòriques: Període: 2n 

quadrimestre dels cursos 2011-2012 i 2012-2013. 

Classificació: Docència a tercer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

2) Activitat: Assignatura: Gestió del Patrimoni Arqueològic. Assignatura de 2n curs del 

Màster en Arqueologia Clàssica. Classes teòriques i pràctiques. Període: 2n 

quadrimestre dels cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013.  

Classificació: Docència a tercer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

3) Activitat: Assignatura: Aportacions metodològiques del pensament jurídic. 

Assignatura del Màster de Dret de l'Empresa i de la Contractació Classes teòriques. 

Període: 2n quadrimestre del curs 2012-2013.  

Classificació: Docència a tercer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

4) Activitat: Assignatura: Introducció al sistema jurídic espanyol. Assignatura del 

Màster de Dret de l'Empresa i de la Contractació Classes teòriques. Període: 1r 

quadrimestre del curs 2012-2013.  

Classificació: Docència a tercer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 
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5) Activitat: Assignatura: Treball final de Màster. Assignatura del Màster de Dret de 

l'Empresa i de la Contractació. Coordinació de l'assignatura. Període: 2n quadrimestre 

del curs 2012-2013.  

Classificació: Docència a tercer cicle 

Entitat: Universitat Rovira i Virgili 

 

 

1.13. Altres mèrits derivats de la docència 

 

1.13.1. Mèrits relacionats amb l'activitat docent 

 

1) He impartit docència a totes les assignatures en les que l'àrea de dret romà té 

assignada docència. La mitjana de les enquestes realitzades als alumnes de Llicenciatura 

i Grau és notable, la mitja és de 5,09 sobre 7.  

 

2) Al curs 2011/2012, vaig dirigir dos treballs final de grau que van obtenir la màxima 

qualificació: "Fundamentos romanísticos de la negotiorum gestio y su proyección en el 

Derecho actual” i "La transmissió del risc a la compravenda: anàlisi històrica i 

comparada".  

 

3) Des del curs 2009/2010, coordino el conjunt d'assignatures que s'imparteixen en 

anglès al Grau en dret. Aquesta coordinació suposa la supervisió de l’assoliment de les 

competències nuclear en domini de la llengua anglesa. 

 

4) Com a membre de l'equip de Coordinació del Màster en Dret de l'Empresa i de la 

Contractació, he format part de la comissió de redacció de la memòria de verificació al 

curs 2011/2012. També sóc la responsable de l'itinerari de recerca del màster, de 

l'assignatura Treball Final de Màster i de l'assignatura Aportacions metodològiques del 

pensament jurídic. 

 

5) Coordinadora del Grup d'Innovació docent de la Facultat de Ciències Jurídiques 

durant el bienni 2011/2013: grup del que formen part 26 professors de la Facultat de 

Ciències Jurídiques. Aquest grup s'organitza en 6 comissions que treballen en diferents 

àrees: comissió per la formació, comissió de virtualització de la docència, comissió de 

suport al Pla d'acció tutorial, comissió d'estudi de la transversalitat en la docència i 

comissió de gestió de la comissió als màsters. Així mateix, el grup dona resposta als 

encàrrecs realitzats per l'equip deganal sobre qüestions relacionades amb la qualitat 

docent. 

 

6) He format part de diferents comissions creades per encàrrec de l'equip deganal de la 

Facultat de Ciències Jurídiques. He participat en la comissió per dissenyar el mapa de 

competències de les assignatures optatives, treball final de grau i pràctiques externes 

dels Graus de Dret, Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social de la Facultat de 

Ciències Jurídiques; també coordinant la comissió per l’anàlisi de l'impacte del nou 

calendari als Graus de la FCJ; actualment formo part de la comissió que està analitzant 

el funcionament de l'avaluació continuada als Graus de la Facultat de Ciències 

Jurídiques. 
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1.13.2. Mèrits relacionats amb la qualitat de l'activitat docent 

 

1) Vaig realitzar el curs de Postgrau amb diploma d’Especialista Universitari en 

Docència Universitària en l'Espai Europeu d'Educació Superior a l’Institut de Ciències 

de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili. Any 2006. 

2) Coordinació de la I Jornada d'investigadors novells i sortides professionals a la 

Facultat de Ciències Jurídiques. 10, 11 i 12 d'abril 2013. Curs 2012/2013. 

3) Organització i coordinació del Workshop sobre Programes Europeus per a 

finançament de recerca i innovació docent. Orientació pràctica del finançament 

europeus en temes relacionats amb les ciències jurídiques. 12 de juliol de 2012. Curs 

2011/2012. 

1.14. Altres mèrits o aclariments 

 

1.14.1. Mèrits associats a la formació acadèmica 

 

1) Títol First Certificate in English, atorgat per la universitat de Cambridge l’any 2001. 

 

2) Nivell B2 d'Italià al Servei Lingüístic de la URV 

 

3) Nivell B2 d'alemany  

 

4) Doctorat amb menció de qualitat, menció europea al títol de doctor i premi 

extraordinari de Doctorat. 

 

5) Certificat Nivell C en llengua catalana. 
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2. EXEMPLAR DE TOTES LES PUBLICACIONS QUE CONSTEN 

AL CURRÍCULUM 

 

 

 

 

S’aporten els documents originals on consten les publicacions de la 

candidata. 

 

Només en aquells casos en els que no ha estat possible aportar l’original, 

s’acompanya fotocòpia del mateix. 
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3. DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS FETS QUE CONSTEN AL 

CURRÍCULUM 

 
 

Aquest documents s'adjunten al final del document (p. XX ss) sota el títol 

"Documentació annexa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

4.  PLA D’ACTIVITATS DOCENTS I INVESTIGADORES PER A 

UN PERÍODE MÀXIM DE CINC ANYS DE VINCULACIÓ 

ACADÈMICA AMB LA UNIVERSITAT 
 

Per optar a la plaça de professor lector del Departament de Dret privat, processal i 

financer de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, la candidata presenta el 

següent pla d’activitats, a desenvolupar durant els propers cinc cursos acadèmics 

(2013/2014 fins a 2018/2019) de vinculació amb la Universitat. 

 

4.1. Pla d’activitats docents d’acord amb el perfil ofert pel Departament de Dret 

privat, processal i financer 

4.1.1. Impartició de docència 

 

La plaça de professor lector que concurso es convoca amb el perfil de Dret Romà. Per 

aquest motiu, en cas de la seva obtenció, la docència que aquesta candidata 

desenvoluparia en els propers cinc cursos acadèmics es circumscriuria, fonamentalment, 

en l’ensenyament de Dret i al Màster de Dret de l’Empresa i de la Contractació de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i en l’ensenyament d’Història de l’Art, Màster 

d’Arqueologia Clàssica i Màster de Patrimoni i Cooperació Cultural de la Facultat de 

Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, en els que l’àrea de Dret Romà hi té docència 

assignada.  

 

Amb caràcter previ cal indicar que, atenent a les directrius d’adaptació a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior (Pla de Bolonya), la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

URV ja va implantar en el curs acadèmic 2009/2010, el primer i segon curs dels nous 

graus dels seus ensenyaments (Dret, Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social), 

procés que es va completar en el curs 2010/2011, amb la implementació del grau en els 

cursos de tercer i quart. No obstant això, en el procés d'extinció dels antics plans 

d’estudis encara hi ha assignatures en les què existeix dret a examen. A més, ens trobem 

en un moment en el que s’ha verificat un nou màster anual d'Arqueologia Clàssica on 

s’ha introduït un nou model de pla d’estudis i de metodologies docents que s'implantarà 

al curs 2013/2014. Aquest també conviu amb l’anterior Màster que es troba en fase 

d’extinció (2010). 
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En consideració a aquestes qüestions, la proposta docent que ara es planteja està 

formulada en relació a la realitat i les necessitats dels ensenyaments en els que té 

assignada docència l’àrea de Dret romà.  

 

4.1.1.1. Grau de Dret 

 

En relació al grau de Dret, la docència es centraria en la disciplina de “Dret romà”, 

assignatura de formació bàsica de 1r curs (6 ECTS). La situació d'aquesta assignatura al 

primer curs respon al seu marcat objectiu propedèutic sent aquest l'element fonamental 

sobre el qual gira la planificació de l'assignatura. Per assolir aquest objectiu, el 

programa s'estructura en dues parts diferenciades: una primera part on s’estudien les 

fonts jurídiques i els procediments civils i una segona part on s’estudien les institucions 

jurídiques més importants del Dret privat romà. Respecte a la primera part, s’estudien 

les més significatives fonts jurídiques del dret romà contextualitzades en el seu moment 

històric; els diversos procediments civils, en especial el procediment formulari, que a 

més del seu caràcter formatiu, es fa necessari per entendre, per una banda, la pluralitat 

d'estratificacions jurídiques, tan genuïnament romana, i per l'altra, que l'ordenament 

jurídic privat romà no és un sistema de drets subjectius protegits més o menys 

intensament, si no que és un sistema d'accions que protegeix situacions en tant que es 

puguin canalitzar en la previsió d'aquestes accions. La segona part segueix la 

sistemàtica pandectista, subdividida alhora en cinc parts, persones i família, (parts que 

tradicionalment es troben separades però per la conjunció temàtica permeten impartir-se 

unitàriament i és recomanable per economia de temps), coses (possessió i drets reals, 

donant gran protagonisme a l'adquisició de la propietat i fent només una referència als 

drets reals limitatius). Obligacions i contractes, donant més importància a la teoria 

general de les obligacions i fent només una referència conceptual als contractes; i 

finalment successions, intentant donar una visió, encara que molt general, dels aspectes 

essencials d'aquesta part de l'ordenament jurídic privat. Aquesta és una matèria situada 

entre dos camins; el de les concretes estructures jurídiques de cada institució, i la pròpia 

història del dret. No resulta fàcil trobar el lloc on situar aquesta ambivalència, amb 

l'agreujant que la profunda comprensió de fenòmens complexos requereix certa 

maduresa intel·lectual improbable en alumnes que s'inicien en l'estudi de la ciència 

jurídica. Tot i això, la col·locació d'aquesta matèria a primer curs és adequada perquè 
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pot desenvolupar el seu extraordinari component formatiu d'una manera més intensa 

que no pas en un curs més avançat del grau .  

 

Les comentades particularitats de la matèria i la seva estructura quadrimestral han fet 

necessari dissenyar els continguts de l’assignatura i l’ús d’una metodologia docent i 

sistema d’avaluació adaptat a la nova situació en el Grau. Cal assenyalar, però, que les 

experiències de noves metodologies i avaluació han estat presents en l’àrea de Dret 

romà des de molt abans de la implantació del nou Grau. Aquestes es centren en un previ 

aprenentatge teòric de comprensió de la matèria i una posterior aplicació pràctica dels 

coneixements adquirits. Així mateix, volem destacar la complexitat que suposa 

l'avaluació continuada en els grups de primer curs. La idiosincràsia d'aquest grups ve 

donada pel nombre d'alumnes (més de vuitanta per grup) i també, com ja hem destacat 

anteriorment, la immaduresa intel·lectual pròpia d'un alumne que s'enfronta per primera 

vegada a la ciència jurídica.  

 

L’àrea de Dret romà participa i coordina juntament amb l'àrea de Dret constitucional 

l'assignatura obligatòria de 2n curs del Grau de Dret, "Dret comparat". Aquesta 

assignatura s'introdueix com a novetat en el pla d'estudis del Grau de Dret amb la 

finalitat que l'alumne es familiaritzi amb el coneixement dels diversos sistemes jurídics 

al món, alhora que conegui la metodologia del dret comparat; a les sessions pràctiques 

s'introdueix a l'alumne en el coneixement d'institucions iusprivatistes o institucions 

iuspublicistes, des d'un punt de vista comparat. L'àrea de Dret romà té l'encàrrec 

d'impartir la docència teòrica de l'assignatura que s'estructura en dues parts d'acord amb 

els seus objectius, una primera part en la què es realitza una aproximació al mètode 

comparat, en la què s'introdueix a l'alumne en el concepte, el mètode i les funcions del 

dret comparat i la seva problemàtica i una segona part en la qual es realitza una 

aproximació als sistemes jurídics al món. En aquesta segona part es realitza una 

exposició de les classificacions existents incidint en la seva relativitat i provisionalitat 

enfocant el seu estudi des d'un punt de vista metodològic a partir de tres elements: fonts 

del dret, aplicació del dret i estudi del dret; en segon lloc s'analitzen de forma més 

intensa la distinció entre sistemes de civil law i de common law realitzant seguidament 

una anàlisi més concreta de les particularitats que es donen en cadascun dels països 

(sobretot europeus) dins de cadascun d'aquests macrosistemes. Així mateix, també es 

realitza una aproximació a sistemes de tipus religiós com el dret musulmà. Per finalitzar 
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es dedica un tema a la construcció de la cultura jurídica europea amb referència al dret 

privat europeu i al sistema europeu de protecció dels drets humans.  

 

També, en referència al Grau de Dret, la candidata proposa assumir la impartició de 

l’assignatura optativa Fonaments romanístics de dret privat europeu oferta per l'àrea de 

Dret romà. Aquesta assignatura de 4 ECTS és hereva de l'assignatura optativa Mètode 

jurídic i casuística que s'impartia en l'anterior Llicenciatura en Dret. Aquesta optativa 

del Grau suposa una actualització pel que fa als continguts en relació amb l'assignatura 

que s'impartia a la llicenciatura, mantenint els seus dos elements comuns: l'estudi de la 

formació de la ciència jurídica europea i el sistema d'argumentació dels juristes romans. 

A partir d'aquestes dues premisses, l'assignatura es divideix en dues parts. A la primera 

s'analitzen els mètodes d'estudi i l'obra dels juristes europeus més destacats de la nostra 

tradició jurídica. La segona part es centra en l'estudi del sistema d'argumentació dels 

juristes romans a partir d'institucions jurídiques vigents en el dret privat europeu, 

conjugant l'estudi de textos jurídics romans, eminentment casuístics, amb l'estudi de 

disposicions normatives actuals a nivell estatal, comparat i europeu. Les metodologies 

d'impartició d'aquesta assignatura optativa conjuguen d'una banda l'assoliment dels 

coneixements teòrics mitjançant les classes magistrals i d'altra banda l'adquisició de 

competències com l'expressió oral o l'anàlisi crític de les fonts romanes i de les normes 

jurídiques mitjançant les exposicions dels treballs sobre una institució jurídica concreta 

que es realitzen a classe.  

També volem destacar que l'àrea de Dret romà des del curs 2009/2010 fins l’actualitat 

ha ofert aquesta assignatura optativa també en llengua anglesa per aquells alumnes que 

així ho han sol·licitat, tant alumnes del Grau de Dret de la URV com alumnes erasmus. 

Els propers cursos, si l'àrea i la Facultat ho consideren convenient, atenent als inputs 

positius rebuts pels alumnes i els coordinadors de mobilitat, es proposa continuar 

impartint aquesta assignatura en anglès com s'ha fet durant els quatre cursos anteriors. 

 

Finalment, es proposa participar de la tutorització dels treballs de fi de grau que siguin 

assignats a l’àrea de Dret romà, i dels què ja he participat com a tutora durant el cursos 

2011/2012 i 2012/2013 ja sigui en la vessant de Dret romà com en la vessant de Dret 

comparat. 
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4.1.1.2 Grau d'Història de l'Art 

 

En el Grau d'Història de l'Art, l'àrea de Dret romà té assignada la docència d'una 

assignatura optativa de 6 ECTS: Règim jurídic del patrimoni cultural. Es tracta d'una 

assignatura que han de cursar de forma obligatòria els alumnes que vulguin obtenir la 

menció de Patrimoni del Grau en Història de l'Art. Aquesta menció de 30 ECTS ofereix 

coneixements relacionats amb la museologia i  pràctica museogràfica, tenint en compte 

l’aplicació de les TIC  com a eina bàsica, així com un desenvolupament de les tècniques 

d’interpretació del patrimoni, i una aproximació a la legislació que l’afecta. 

 

El Patrimoni Cultural és objecte, en si mateix, d’especial protecció. Aquesta protecció 

ve donada per dues vies: una via la representen les polítiques públiques dirigides a 

estimular la creació, conservació i recuperació del patrimoni cultural. L’altre via és la 

del règim jurídic: a) municipal (especialment pel que fa als béns immobles), 

b)autonòmic (a Catalunya, com a la resta d’autonomies de l’estat espanyol, hi ha una 

llei pròpia de Patrimoni Cultural, i Decrets que desenvolupen àmbits de la llei), c) 

estatal (amb una Llei i Reglament que la desenvolupa), d) europea (amb directives 

sectorials), i internacional (amb recomanacions i protocols). Tot aquest marc normatiu 

permet la col·laboració de l’administració amb els particulars per la conservació del 

Patrimoni cultural, i alhora, orienta les intervencions dels particulars en la tasca de 

conservació, sancionant fins i tot comportaments contraris a aquest objectiu. 

L’especialista en patrimoni ha de conèixer aquest règim jurídic, i sobre tot ha de saber 

que la seva activitat està sotmesa a una regulació i a unes limitacions. La gestió del 

Patrimoni cultural està adquirint cada cop més importància. Sense cap mena de dubte hi 

ha cada cop més institucions i administracions nacionals i internacional que actuen 

sobre el mateix. De la mateixa forma una bona gestió actua com a motor de 

desenvolupament d’un territori. Aquesta assignatura té com a objectiu incidir en tota 

aquesta sèrie de conceptes tenint en compte que els alumnes que la cursen són alumnes 

del Grau d’Història de l’Art, i per tant, els continguts i metodologies docents han de ser 

adaptats a aquesta tipologia d’alumnes.  

 

4.1.1.3 Màster Universitari de Dret de l’empresa i de la contractació 
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L’àrea de Dret romà participa en la docència d'una assignatura pròpia del perfil 

investigador del Màster (MUDEC). Es tracta de l'assignatura “Aportacions 

metodològiques del pensament jurídic” de 6 ECTS. Es tracta d'una assignatura 

instrumental per aquells alumnes que volen accedir als estudis de doctorat per la 

realització d'una tesi doctoral. El seu contingut s'estructura en tres parts: una primera 

part en la que s'estudia la història del pensament jurídic a través dels autors més 

importants, una segona part en la que es realitza una aproximació als diferents mètodes 

d'estudi del dret i una tercera part, eminentment pràctica, en la que es proporciona als 

estudiants les eines necessàries per la realització d'un treball de recerca. La candidata es 

proposa continuar coordinant l'assignatura entre els diferents professors de les diverses 

àrees que hi participen i impartir, com ho ha fet al curs 2012/2013, la segona part de 

l’assignatura en la que s'analitzen els diferents mètodes d'estudi del dret essencialment 

els mètodes dogmàtic, exegètic i comparat.  

 

L’àrea de Dret romà també participa en l’assignatura “Introducció al Dret i al sistema 

jurídic espanyol” (6 ECTS). Aquesta assignatura correspon als complements formatius 

del màster dirigits a alumnes que tenen un títol apte per l’accés al màster, però que han 

de cursar uns complements per cobrir mancances de formació. En aquesta assignatura hi 

ha un mòdul d’ “Introducció als conceptes bàsics del Dret”, del qual la candidata ha 

assumit la docència el 2012/2013 i que es proposa continuar impartint. 

 

D'altra banda la candidata té assignada la coordinació de l'assignatura del Treball Final 

de Màster (12 ECTS) en el seu perfil de recerca. Aquesta tasca de coordinació suposa la 

redacció d'un protocol d'elaboració del treball, la realització de tutories amb els 

estudiants per triar la línia temàtica del treball i de seguiment del progrés en la seva 

elaboració, l'assignació de tutors, l'organització del dipòsit i tribunals de defensa i el 

seguiment de l'avaluació. Es tracta d'una tasca complexa que la candidata ja ha realitzat 

en el curs 2012/2013 i que es proposa continuar duent a terme en els propers cursos.  

 

4.1.1.4 Màster Universitari d' Arqueologia Clàssica 

 

L'àrea de Dret romà imparteix dues assignatures en el Màster d'Arqueologia Clàssica: 

una assignatura obligatòria: Marc jurídic del patrimoni arqueològic (3 ECTS) i una 

assignatura optativa: Institucions jurídiques romanes (3 ECTS). 
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En l'assignatura Marc jurídic del patrimoni arqueològic es pretén proporcionar als 

alumnes del Màster en Arqueologia Clàssica uns coneixements sobre el règim jurídic 

del patrimoni cultural que és complex tenint en compte els diferents estaments que 

regulen la seva protecció : a) municipal (especialment pel que fa als béns immobles), b) 

autonòmic (a Catalunya, com a la resta d’autonomies de l’estat espanyol, hi ha una llei 

pròpia de Patrimoni Cultural, i Decrets que desenvolupen àmbits de la llei), c) estatal 

(amb una Llei Orgànica i Reglament que la desenvolupa), d) europea (amb directives 

sectorials), i internacional (amb recomanacions i protocols). Tenint en compte aquesta 

complexitat, l'assignatura proporciona als alumnes una panoràmica del marc jurídic 

vigent, centrant-se en les qüestions que per l'orientació professional del màster, poden 

ser de major interès: categories de protecció, règim de protecció d'aquestes categories i 

estudi en profunditat del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

 

Respecte a l'assignatura “Institucions jurídiques romanes”, és una assignatura optativa 

que pretén que els alumnes s'apropin a un coneixement més específic de les fonts 

jurídiques romanes, i que reflexionin sobre institucions de la vida quotidiana, des de una 

perspectiva jurídica. El plantejament d'aquesta assignatura és obert, tenint en compte 

que la tipologia d'alumnes que cursen el màster és diversa: Llicenciats/ Graduats en 

Història o Història de l'Art, Arquitectes... Per aquest motiu es parteix d'unes primeres 

sessions introductòries a les fonts jurídiques romanes i a les institucions més importants, 

i posteriorment els alumnes escullen un tema del seu interès relacionat amb la matèria i 

realitzen un treball monogràfic sobre el mateix.  

 

4.1.1.5 Màster Universitari de Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural 

 

L'àrea de Dret romà imparteix una assignatura obligatòria al Màster Universitari de 

Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural: Règim jurídic del patrimoni (3 ECTS). El 

Patrimoni Cultural és objecte, en si mateix, d’especial protecció. Aquesta protecció ve 

donada per dues vies: una via la representen les polítiques públiques dirigides a 

estimular la creació, conservació i recuperació del patrimoni cultural. Altre via és la del 

règim jurídic: a) municipal (especialment pel que fa als béns immobles), b)autonòmic (a 

Catalunya, com a la resta d’autonomies de l’estat espanyol, hi ha una llei pròpia de 
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Patrimoni Cultural, i Decrets que desenvolupen àmbits de la llei), c) estatal (amb una 

Llei i Reglament que la desenvolupa), d) europea (amb directives sectorials), i 

internacional (amb recomanacions i protocols). Tot aquest marc normatiu permet la 

col·laboració de l’administració amb els particulars per la conservació del Patrimoni 

cultural, i alhora, orienta les intervencions dels particulars en la tasca de conservació, 

sancionant fins i tot comportaments contraris a aquest objectiu. L’especialista en 

patrimoni ha de conèixer aquest règim jurídic, i sobre tot ha de saber que la seva 

activitat està sotmesa a una regulació i a unes limitacions. La gestió del Patrimoni 

cultural està adquirint cada cop més importància. Sense cap mena de dubte hi ha cada 

cop més institucions i administracions nacionals e internacional que actuen sobre el 

mateix. De la mateixa forma una bona gestió actua com a motor de desenvolupament 

d’un territori. Aquesta assignatura té com a objectiu incidir en tota aquesta sèrie de 

conceptes. 

Com es pot comprovar, els continguts d'aquesta assignatura i la seva finalitat és la 

mateixa que la que s'imparteix al Grau en Història de l'Art. El grau de complexitat de 

complexitat de l'assignatura es modularà en funció dels coneixements previs dels 

alumnes a través dels casos pràctics que hauran de resoldre.  

 

4.1.2. Programes de les assignatures a impartir 

 

A continuació es relaciona el contingut dels programes de les assignatures esmentades 

en les que la candidata proposa impartir docència: 

 

4.1.2.1. Programa de l’assignatura Dret romà 

 

I.- FONTS DEL DRET ROMÀ 

 

Tema 1.- Periodificació del Dret romà: etapa del dret romà arcaic; etapa del dret romà 

clàssic; etapa del dret romà postclàssic i de Justinià. 

 

Tema 2.-Fonts del Dret romà arcaic reunides en corpus unitaris: Les XII Taules; 

especial referència al seu contingut. 

 

Tema 3.- Col·leccions de textos de juristes o tractats de dret que segueixen un gènere de 

la literatura jurídica: Institucions de Gai; especial referència al seu contingut. 

 

Tema 4.- Compilacions de Constitucions Imperials fins a Teodosi II (408-450) i 

Valentinià III (425-455); Codi Teodosià. 
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Tema 5.- Compilació de Justinià: Institucions; Digest; Codi; Novel·les. 

 

Tema 6.- Tipologia de fonts jurídiques: Costum; Llei; Plebiscit; Senatconsult; 

Jurisprudència; Constitució Imperial; Edicte del Pretor. 

 

Tema 7.- Conceptes importants: Iura/leges; Ius Novum; Ius civile; Ius honorarium; Ius 

gentium. 

 

II. PERSONES I FAMÍLIA 

 

Tema 8. Idea de Status i capitis deminutio: 1) Status libertatis. 2) Condició jurídica dels 

esclaus 3) El peculi 4) Causes d'esclavitud i formes d'extinció. 

 

Tema 9. Status civitatis: 1) Oposició entre el principi de personalitat del Dret i principi 

de territorialitat 2) Situacions diverses dels habitants de l'Imperi i procés que comporta 

l'adquisició general de la ciutadania. 

 

Tema 10 Status familiae: 1) Sui iuris oposat a alieni iuris. 2) El parentesc. 3) El 

matrimoni 3.1) Règim patrimonial al matrimoni 4) La patria potestas 4.1.) Adquisició i 

extinció de la patria potestas 4.2.) Situació jurídica del filius familias 4.3.) El peculi 

4.4.) Accions pretòries contra el paterfamilias. 

 

Tema 11.- Subjecte del dret: 1) La persona natural 2) Començament i extinció de la 

personalitat 3) Causes modificatives de la capacitat d'obrar que afecten el Dret privat 

amb especial referència a l'edat 4) La tutela i la curatela 5) Persones jurídiques. 

 

III. COSES (objectes del dret) 

 

Tema 12.- Les coses i la seva classificació: 1) Concepte de cosa. 2) Classes de coses: 

res intra i res extra commercium; res intra i extra patrimonium; res derelicta; res 

mancipi i res nec mancipi; coses mobles i coses immobles; coses consumibles i no 

consumibles; coses divisibles i indivisibles; coses simples i compostes; universalitats; 

coses principals i accessòries; els fruits. 

 

IV. PROCÉS CIVIL 

 

Tema 13. El procés civil romà: 1) Autoajuda. 2) Protecció jurídica de l'Estat: iudicium, 

actio. 3) Etapes en la història dels procés civil romà: a) Accions de Llei. b) El 

Procediment Formulari. c) El procés a l'època postclàssica anomenat cognitio extra 

ordinem. 

 

Tema 14-. El procediment formulari: 1) La fórmula: a) conceptuació b) estructura: 

intentio, demonstratio, exceptio, praecriptio, condemnatio, adiudicatio 2) Classificació 

de les accions: 2.1) Actiones in rem vs. Actiones in personam 2.2) accions civils i 

honoràries: a) fictícies b) amb transposició de persones c) personales in factum 

(referides a un fet) d) actiones utiles. 

 

Tema 15. Les fases del procediment formulari: a) Fase in iure: 1) Iniciació i transcurs 

del procediment fins a la litis constestatio 2) La litis constestatio b) Fase apud iudicem: 

3) Compareixença i prova. 4) Sentència. 
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Tema 16. Complements extraprocessals de la jurisdicció pretòria: 1) Interdictes 2) 

Missiones in possessionem 3) Estipulacions pretòries 4) In integrum restitutiones. 

 

V. DRETS REALS (Possessió i situacions protegides amb actio in rem) 

 

 

Tema 17. Els drets reals: 1) Concepte i posició històrica d'aquesta categoria. 2) Actio in 

rem i actio in personam, l'antítesi entre dret real i dret d'obligació. 3) Classificació dels 

drets reals: propietat i drets reals en cosa aliena; 3.1) Generalitats de: a) les servituds 

predials rústiques i urbanes b) l'usdefruit c) Emfiteusi d) Superfície e) drets reals de 

garantia: pignus i hipoteca. 

 

 

Tema 18.- La possessió: 1) Concepte i evolució històrica. 2) Adquisició i pèrdua de la 

possessió. 3) Protecció de la possessió a través d'interdictes. 

 

Tema 19.- La propietat: 1) Concepte i evolució històrica. 2) Limitacions 3) Propietat 

civil o quiritària i situacions in bonis habere. 4) Protecció de la propietat: acció 

reivindicatòria, acció publiciana, acció negatòria; 5) La copropietat. 

 

Tema 20.- Adquisició originària de la propietat: 1) Línies generals d'aquesta forma 

d'adquisició 2) Especial referència a l'adquisició dels fruits. 

 

Tema 21.- Adquisició derivativa de la propietat: 1) Mancipatio 2) In iure cessio 3) 

Traditio. 

 

Tema 22.-. La usucapió: 1) Les XII Taules i el règim del usus. 2) Dret clàssic: a) La 

usucapió amb especial referència a la iusta causa usucapionis. b) Longi temporis 

praescriptio. 3) La usucapió al dret postclàssic i justinianeu. 

 

VI.- OBLIGACIONS I CONTRACTES(situacions protegides amb actio in personam) 

 

Tema 23. L'obligació: 1) Concepte i origen históric; 2) La prestació; 3) LLoc i temps de 

la prestació; 4) Classificació de les obligacions pel tipus de vincle: civils i honoràries, 

civils i naturals. 

  

Tema 24. Fonts de les obligacions: 1) Idea i classificació; 2) El contracte; 3) 

Classificació dels contractes 4) Interpretació dels contractes 5) Els dits quasicontractes. 

 

Tema 25. Sistema romà de responsabilitat per incompliment de les obligacions: 1) 

Responsabilitat contractual; 2) Responsabilitat extracontractual: Lex Aquilia. 

 

VII.- DRET DE SUCCESSIONS (protecció amb actio in rem i amb actio in personam) 

 

Tema 27.- Successió testamentària: 1) Concepte i formes de testament; 2) 

Testamentifactio, capacitas, indignitas; 3) Contingut del testament: a) Heredis 

institutio; b) Substitucions; c) El llegat: Concepte, tipologies i evolució; d)La 

interpretació de la voluntat testamentària; 4) Codicil. 
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Tema 28. Successió intestada: 1) Segons el ius civile; 2) Segons el ius honorarium; 3) 

Reformes justinianees: Novel.les 118 i 127. 

 

Tema 29.- Successió forçosa: 1) Evolució del fonament conceptual; La desheredació; 2) 

Successió iure civile per preterició dels sui; 3) Bonorum possessio contra tabulas 

testamenti; 4) Querella inofficiosi testamenti; 5) Dret postclàssic i justinianeu. 

 

4.1.2.2 Programa de l'assignatura Dret comparat: 

 

PRIMERA PART.- Introducció al dret comparat i sistemes 

 

1.- El dret comparat i la seva problemàtica 

 

1.1. Concepte de dret comparat 

1.2.- Funcions i mètode 

1.3.- Problèmàtica. Atenció especial als problemes de traducció i de conceptes jurídics 

 

2.- La estructuració del dret comparat per matèries 

  

2.1.- La divisió del dret en privat i públic 

2.2.- Relativitat i provisionalitat d'aquestes classificacions  

 

3.- Les famílies jurídiques al món  

 

3.1.- Els sistemes continentals o de civil law 

 

3.1.1. Característiques comunes 

3.1.2. Sistema francès 

3.1.3. Sistema germànic 

3.1.4. Altres variants 

 

3.2.- Els sistemes anglosaxons o de common law 

 

3.2.1. Característiques comunes 

3.2.2. Sistema anglès 

3.2.3. Sistema nordamericà 

3.2.4. Altres variants 

 

3.3.- El dret islàmic i altres sistemes 

 

3.4.- Criteris per a la diferenciació dels sistemes 

 

3.5.- La construcció d'una cultura jurídica europea 

 

3.5.1.- El dret privat europeu 

3.5.2.- El sistema europeu dels drets humans 

3.5.3.- Altres experiències en el "novum ius commune europaeum" 
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4.1.2.3 Programa de l'assignatura Fonaments romanístics de dret privat europeu 

 

Primera àrea temàtica.- Anàlisi dels sistemes de juristes al llarg de la història de la 

ciència jurídica europea: especial consideració del sistema anglosaxó i del sistema 

continental 

 

La recepció 

El dret romà i els glosadors 

El dret romà i el dret canònic 

El dret romà i els comentaristes 

El dret romà i el dret consuetudinari o dret local 

El humanisme jurídic 

El iusnaturalisme 

La codificació 

La pandectística 

 

Segona àrea temàtica.- Especial consideració del valor de la jurisprudència al dret romà 

i al common law 

 

Tercera àrea temàtica.- Nocions histórico-comparatives en matèria de dret contractual 

europeu: CFR 

 

4.1.2.4 Programa de l'assignatura règim jurídic del patrimoni cultural 

 

1.- El marc jurídic del patrimoni cultural  

2.- Les categories de protecció del patrimoni cultural  

3.- Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN): règim de protecció de béns mobles i 

immobles 4.- Béns Catalogats (Bcat): règim de protecció de béns mobles i immobles 

5.- El patrimoni arqueològic; El patrimoni documental i bibliogràfic; El patrimoni 

etnològic  

6.- El patrimoni de l'Esglèsia  

7.- Els museus 

4.1.2.5 Programa de l'assignatura Aportacions metodològiques del pensament 

jurídic 

 

1.- Los inicios de la concepción del derecho y de la ley; El pensamiento presocrático; 

Bases del pensamiento: Platón y aristóteles  

 

2.- El pensamiento jurídico en Roma; La lógica estóica y la retórica en el bagaje 

intelectual de los juristas romanos; Metodología de la elaboración de la ciencia jurídica 

en las fuentes del Derecho romano  

 

3.- La idea de ley y derecho natural en el Cristianismo primitivo: San Agustín; La ley y 

el derecho natural en Santo Tomás de Aquino; De los Glosadores a los Comentaristas; 

Renovación en el método de la creación de la ciencia jurídica 

 

4.- El Humanismo jurídico; La jurisprudencia culta; El derecho natural y el derecho de 

gentes. Los escolásticos españoles del XVI: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, 

Francisco Suárez 
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5.- El pensamiento jurídico de la Edad Moderna; El Iusnaturalismo racionalista: 

Puffendorff, Tomasio, Wolff; Las teorías de la Codificación: el positivismo jurídico y 

su desarrollo formalista 

 

6.- La racionalidad del discurso jurídico: Dworkin, Alexy y Habermas 

 

7.- Marco jurídico de los estudios de Doctorado  

 

8.- Método del derecho comparado 

 

9.- El método histórico como metodologia de estudio del derecho privado: aplicación al 

estudio del contrato de "venda a carta de gràcia" 

 

10- Estudio monográfico de una institución jurídico-privada: aproximación práctica al 

método histórico y comparado  

 

11.- Principios básicos en la redacción del trabajo de investigación: la honestidad, 

exactitud y profundidad de estudio; La presentación externa del trabajo de 

investigación: la correcta redacción (simplicidad y claridad); las citas doctrinales y 

jurisprudenciales (complitud y homogeneidad) 

 

12.- Criterios para la correcta elección del tema de investigación; Elementos 

fundamentales de un esquema de trabajo 

 

13.- La búsqueda de materiales de investigación: análisis de las fuentes legislativas, 

doctrinales y jurisprudenciales. Las nuevas fuentes de investigación: las bases de datos e 

internet 

 

4.1.2.6 Programa de l'assignatura Introducció al sistema jurídic espanyol 

 

1. El Derecho, el ordenamiento jurídico y las normas jurídicas 

1.1. Derecho: concepto y finalidad 

1.2. El ordenamiento jurídico: disciplinas jurídicas 

1.3. Las normas jurídicas: concepto, elementos, clases 

 

2. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas 

2.1. La aplicación de las normas. La interpretación y la integración 

2.2. La eficacia de las normas jurídicas 

2.3. Vigencia temporal y espacial de las normas 

 

3. Las fuentes del ordenamiento jurídico español  

3.1. Un análisis diacrónico: del sistema de fuentes del Código civil al de la Constitución 

Española de 1978 

3.2. Recapitulación de las fuentes actualmente existentes en el Estado español: 

3.2.1. La Constitución de 1978 

3.2.2. Las normas supraestatales: los Tratados Internacionales y el Derecho de la Unión 

Europea 

3.2.3. La ley y sus diferentes tipos 

3.2.4. La costumbre 
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3.2.5. Los principios generales del Derecho 

3.2.6. El valor de la jurisprudencia y de la doctrina en el sistema jurídico español 

 

4.1.2.7 Protocolo del Trabajo Final de Máster del Máster Universitario de Derecho 

de la empresa y de la contratación 

 

En relació a aquesta assignatura s'ha considerat convenient fer constar el protocol del 

treball realitzat per la candidata al curs 2012/2013 ja que en ell es concreten les tasques 

a realitzar pel coordinador del mateix. 

 

 

Dra. Carmen Gómez Buendía 

Responsable del TFM 

carmen.gomez@urv.cat 

 

 

EN QUÉ CONSISTE EL TFM 

 

El TFM es un trabajo original y autónomo que cada estudiante realiza bajo la 

orientación de un tutor y que le permite mostrar, de forma integrada, los contenidos 

formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Máster en 

Derecho de la Empresa y de la Contratación.  

 

El TFM forma parte del plan de estudios del título oficial de Máster en Derecho 

de la empresa y de la contratación al que se asignan 12 ECTS. 

 

 

FORMATO DEL TRABAJO 

 

Estructura 

 

El trabajo deberá tener la siguiente estructura: 

 

- Índice completo paginado 

- Relación de abreviaturas utilizadas 

- Introducción: en la que se explicará la justificación del tema escogido, la metodología 

utilizada y los objetivos del trabajo 

- Capítulos/apartados: el trabajo estará estructurado en capítulos/apartados seguidos de 

una rúbrica indicativa de su contenido 

- Conclusiones: el trabajo finalizará con unas conclusiones que deberán aparecer 

numeradas 

- Bibliografía: al final del trabajo deberá relacionarse la bibliografía utilizada en la 

elaboración del mismo  

Trabajo Final de Máster 

(perfil investigación) 

Curso 2012/2013 

 

mailto:carmen.gomez@urv.cat
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- Anexos: el trabajo podrá incluir la documentación y el material utilizado que se 

considere relevante 

Normas de citación 

 

a) Notas a pie de página: las referencias bibliográficas, de fuentes u otro material 

consultado deberán estructurarse de acuerdo con las normas de citación propias de cada 

disciplina. A lo largo del trabajo deberá siempre utilizarse la misma forma de citación. 

Como orientación pueden consultarse las indicaciones de las Normas UNE 50-104-94 

(equivalente a la ISO 690-1987): 

 http://www.urv.cat/biblioteca/trobar_informacio/citar_unautor.html 

 

b) Bibliografía: la relación bibliográfica, de fuentes u otro material, completa y precisa 

deberá recopilarse al final del trabajo también siguiendo las normas de citación 

utilizadas a lo largo del mismo.   

 

c) Jurisprudencia: deberá indicarse la base de datos utilizada 

 

Normas de presentación 

 

El trabajo se presentará tanto en soporte electrónico como en papel.  

 

El trabajo en formato electrónico se enviará mediante archivo en formato pdf al correo 

electrónico: mudec@urv.cat 

 

Asimismo, se presentaran tres ejemplares, con hojas numeradas, encuadernados con 

espiral, imprimidos a doble cara excepto el inicio de capítulo o apartado que inicia la 

página. 

 

Junto con los ejemplares encuadernados, deberá entregarse el documento de 

autorización de defensa pública del trabajo firmado por el tutor       (anexo 4). 

 

La portada deberá seguir el modelo que se recoge al final de este protocolo.  

 

El papel utilizado será DINA4; el cuerpo del trabajo se escribirá en Times New Roman 

12; el espacio interlineal será 1.5, el margen superior e inferior 2.5, los márgenes 

laterales 3; y la letra a pie de página será Times New Roman 10. 

 

Como orientación se recomienda que la extensión del trabajo como mínimo sea de 50 

páginas y no exceda de las 120, excluyendo los anexos ambos casos.  

 

CALENDARIO 

 

 

NOVIEMBRE 2012. Reunión con la responsable del TFM. En esta reunión la 

responsable del TFM explicará el contenido del presente protocolo y los alumnos 

rellenarán un formulario con los temas en los que están interesados realizar el TFM 

(anexo 1). Los alumnos deberán firmar también un documento en el que se 

comprometen a no incurrir en conductas constitutivas de plagio (anexo 2). La 

responsable del TFM con la información obtenida de la reunión pondrá en contacto a 

alumnos y tutores.  

http://www.urv.cat/biblioteca/trobar_informacio/citar_unautor.html
mailto:mudec@urv.cat


 40 

 

20/12/2012. Comunicación del tema y del tutor. Los alumnos deberán hacer llegar a 

la responsable del TFM el documento que aparece como anexo 3, en el que se hará 

constar el tema del trabajo y el tutor. El documento deberá contener la firma tanto del 

alumno como del tutor. 

 

ABRIL 2013. Reunión de seguimiento. La finalidad de esta reunión es la de evaluar 

por parte de la responsable del TFM, el proceso de elaboración del trabajo, así como 

la de resolver las posibles dudas que hubieran  podido surgir.   

 

10/06/2013. Fecha límite para entregar el trabajo al tutor.  

 

25/06/2012. Depósito del TFM en formato electrónico y papel, así como de la 

autorización de defensa del mismo (anexo 4). El lugar donde deberá realizarse el 

depósito físico de las copias se determinará con la suficiente antelación. 

 

1/07/2013 - 4/07/2013. Defensa pública del trabajo. Las fechas concretas de las 

defensas así como la composición de los tribunales, serán anunciadas con antelación 

por la responsable del TFM. La composición del tribunal se determinará teniendo en 

cuenta la temática del trabajo. El tiempo previsto para la exposición será de un 

máximo de 30 minutos y un mínimo de 20. Los alumnos podrán utilizar un power 

point para su presentación. Los miembros del tribunal podrán formular las preguntas 

que consideren oportunas sobre la presentación o el contenido del trabajo.  

 

 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 

 

Si el trabajo no es defendido siguiendo el calendario establecido anteriormente, el 

alumno podrá acogerse a la segunda convocatoria cumpliendo los siguientes plazos: 

 

22/07/2013. Fecha límite para entregar el trabajo al tutor 

03/09/2013. Depósito del TFM y de la autorización del tutor 

09/09/2013 - 12/09/2013. Defensa del TFM 

 

EVALUACIÓN DEL TFM 

 

Informe del tutor: 10% 

El tutor en su informe evaluará el proceso de aprendizaje del estudiante y el grado de 

consecución de las competencias de la asignatura. 

 

Elaboración del trabajo final de máster: 50% 

El tutor valorará el contenido del trabajo  

 

Presentación y defensa pública del trabajo final de máster: 40%   

El Tribunal tendrá en cuenta tanto la exposición oral como el contenido del trabajo.   

 

PLAGIO 

 

"El plagio consiste en utilizar las ideas y/o palabras de alguien sin dar a conocer 

claramente la fuente de información". En el ámbito de la enseñanza universitaria, este 
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comportamiento se considera una ofensa académica muy seria. (Glucksman Library, 

University of Limerick, 2007). 

 

Comportamientos que se consideran plagio: 

 

 “Copiar texto o [datos] [de cualquier fuente] e insertarlo en un 

documento sin la citación correspondiente” (O’Dwyer et al., 2010). Este 

comportamiento también recibe el nombre de plagio palabra-por-palabra 

o textual. También incluye copiar y traducir antes de insertarlo en el 

documento propio. 

 

 Resumir o parafrasear el trabajo de alguien sin facilitar la 

correspondiente referencia del autor original. Parafrasear quiere decir 

“expresar el trabajo del autor con tus propias palabras” (Glucksman 

Library, University of Limerick, 2007). 

 

 Presentar el trabajo de otro como tuyo. “Coger el trabajo de otro y 

presentarlo com si fuera tuyo” (University of Huddersfield).  

 

 Basar tu trabajo en las ideas de otro sin dar la referencia adecuada del 

autor. Esto incluye utilizar una estructura o unos argumentos iguales o 

similares. Exponer los mismos puntos, utilizar los mismos datos, exponer 

las mismas conclusiones que otra persona sin dejar totalmente claro el 

alcance de la contribución del autor original. 

.  

 El mosaico incluye copiar una serie de textos de varias fuentes y 

combinarlos, modificándolos ligeramente, cambiando algunas palabras o 

alguna frase para poderlas conectar, todo ello sin dar a conocer 

claramente todas las fuentes utilizadas.  

 

 El autoplagio consiste en reutilizar un ejercicio (o alguna parte) que se 

había preparado para una asignatura universitaria y volver a presentar el 

mismo ejercicio para otra asignatura, sin especificarlo y sin el 

consentimiento del profesor. No se pueden dar dos calificaciones para un 

mismo trabajo (O’Rourke & Booth, 2010 University of Sheffield). 

 

 

 

 No identificar claramente las fuentes según la forma convencional. Es 

importante citar la información de manera adecuada a las convenciones 

de cada disciplina (Oxford University, What is plagiarism, 2011). Las 

citas deben permitir al lector localizar las fuentes de información que se 

han utilitzado para realizar el trabajo. 

 

 No vincular algunos puntos precisos del texto con sus correspondientes 

referencias. Esto implica no identificar claramente en el texto las fuentes 

de información en que se basan las ideas o los puntos expuestos. Esto 

también incluye cuando se añade una lista de referencias bibliográficas al 

final del trabajo pero no se vincula cada referencia con la parte específica 

del texto correspondiente.  
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 Citar artículos que no has leído. No se pueden citar en el trabajo artículos 

que se citan en otros trabajos como si se hubieren leído aún sin haberlo 

hecho. Por ejemplo, tu has leído el artículo X. Este artículo cita otros 

artículos (A, B, C). Tu no lees los artículos A, B ni C pero los citas en tu 

trabajo. El hecho de citar un artículo, da a entender que lo has leído y lo 

has tenido en cuenta, por tanto, no deben citarse artículos que no se han 

leido.  

 

[Redactado según el texto aprobado por el Consell de Govern de la URV de 28 de 

abril de 2012] 

 

Los alumnos deberán firmar un documento (anexo 2) en el que manifestarán conocer 

los comportamientos constitutivos de plagio y se comprometerán a no incurrir en 

dicho comportamiento. 

 

4.1.2.8 Programa de l'assignatura Marc jurídic del patrimoni arqueològic 

 

1.- El marc jurídic del patrimoni cultural  

2.- Les categories de protecció del patrimoni cultural  

3.- Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN): règim de protecció de béns mobles i 

immobles 4.- Béns Catalogats (Bcat): règim de protecció de béns mobles i immobles 

5.- El patrimoni arqueològic; El patrimoni documental i bibliogràfic; El patrimoni 

etnològic  

6.- El patrimoni de l'Esglèsia  

 

4.1.2.9 Programa de l'assignatura Institucions jurídiques romanes 

 

1. Periodificació de la història del Dret Romà; El camp del Dret ; Fonts del Dret romà ; 

Organització administrativa de l'Imperi  

 

Dret romà arcaic, Dret romà preclàssic i clàssic, Dret romà postclàssic, i dret romà de 

Justinià 

Concepció individualista de la justícia 

Classificacions sistemàtiques 

Fonts del Dret individualitzades i òrgans de producció 

La jurisprudència com a ciència de la interpretació 

Compilacions de Dret Ciutadania romana  

 

2. Ciutadania romana 

Personalitat del Dret i pluralitat d'estratificacions jurídiques 

Procés de concessió singular de la llatinitat i de la ciutadania 

Imposisicó general de la ciutadania a tots els habitants lliures de l'Imperi 

Estat civil (status) 

Ciutadà o peregrí al Dret privat 

Família i régim patrimonial Dret criminal romà Naixement, naturalesa i efectes de la 

provocatio ad populum 

Les questiones perpetuae 

Llei Julia de judicis públics (17 a C)Extensió de les quaestions pels Senatconsults 
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Creació de noves figures delictives a l'època postclàssica Procés civil romà Etapes 

 

3. Procés civil romà 

 

Etapes 

Especial consideració del procés formulari: estructura de la fórmula i fases de 

desenvolupament  

 

Les coses i els drets que poden recaure sobre les coses; La possessió  

 

4. Idea general de l'obligació; Alguns contractes  

 

5. Idea general de la successió mortis causa 

 

Susccessió testamentària i successió intestada 

Testament 

 

4.1.2.10 Programa de l'assignatura Règim jurídic del patrimoni 

 

1.- El marc jurídic del patrimoni cultural  

2.- Les categories de protecció del patrimoni cultural  

3.- Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN): règim de protecció de béns mobles i 

immobles 4.- Béns Catalogats (Bcat): règim de protecció de béns mobles i immobles 

5.- El patrimoni arqueològic; El patrimoni documental i bibliogràfic; El patrimoni 

etnològic  

6.- El patrimoni de l'Esglèsia  

 

4.1.3. Metodologia docent i avaluació 

 

La següent qüestió que cal abordar és la relativa a la metodologia docent que s’utilitzarà 

per impartir la docència indicada.  

 

L’àrea de Dret romà del Departament de Dret privat, processal i financer s’ha 

caracteritzat per l’ús de metodologies d’aprenentatge actiu enfocades a estratègies de 

millora de la classe magistral amb la participació directa de l’alumne i en una inversió 

important en el temps dedicat a la metodologia de supòsits pràctics i estudi de casos a 

l’aula i que es pretén que tingui el seu reflex en l’avaluació, potenciant la seva capacitat 

d’argumentació,  així com l’organització de conferències d’experts a l’aula i la 

incorporació de les TIC, tant com a eina de recerca per a l’aprenentatge com per a 

l’avaluació. 
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Pel que fa a l’assignatura de Dret romà, la metodologia docent combina les classes 

magistrals amb una part pràctica de resolució de problemes a l'aula. En les sessions de 

seminaris, es resolen una sèrie de casos pràctics relacionats amb la matèria teòrica 

impartida. Els grups de pràctiques són quatre i d'uns quaranta alumnes, tenint en compte 

el volum d'alumnes i les deu sessions de seminaris del curs, s'ha ideat un sistema 

d'avaluació de les pràctiques que consisteix en la realització de la pràctica per part dels 

alumnes "in situ" a l'aula i la correcció aleatòria de quinze pràctiques per grup cada 

setmana. D'aquesta manera, a final del curs, s'obtenen tres evidències avaluatives de 

cada estudiant.  Per l'avaluació dels continguts teòrics de l'assignatura el curs vinent es 

proposa realitzar una prova oral en la que els alumnes hauran de respondre a quatre 

preguntes de cadascuna de les quatre parts del programa. Fins ara, l'avaluació dels 

continguts teòrics es realitzava mitjançant una prova escrita que s'ha detectat que en 

ocasions no permetia afinar en l'avaluació. La prova oral permet la interacció amb 

l'alumne i per tant que la valoració dels seus coneixements sigui més precisa. Els 

percentatges d'avaluació són els següents: Prova oral 40%, Resolució de casos pràctics 

50%, Recensió de conferència 10%. 

 

Per la impartició de la part teòrica de l'assignatura Dret comparat, la metodologia docent 

és la de la classe magistral amb una participació activa per part de l'alumne. Aquesta 

participació activa per part de l'alumne és més intensa que en l'assignatura de Dret romà 

donat que els alumnes de segon curs ja han estudiat assignatures com Dret romà, Teoria 

del Dret, Constitució i sistema de fonts i Part general del Dret civil, que els han permès 

interioritzar els elements que conformen el sistema jurídic espanyol i per tant es pot 

partir d'aquest model  per analitzar els diferents sistemes jurídics que es proposen al 

programa de l'assignatura. El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura es realitza 

mitjançant una prova de preguntes curtes que representa el 50% de la qualificació final.  

 

L'assignatura optativa Fonaments romanístics de dret privat europeu combina dues 

metodologies: les classes magistrals en les que s'exposa una visió global de la història 

del pensament jurídic i una segona part en la que els alumnes han de realitzar una 

anàlisi d'una institució jurídica concreta partint dels textos casuístics de les fonts 

jurídiques romanes. Els alumnes per l'anàlisi d'aquesta institució treballen de forma 

col·laborativa en parelles i realitzen tutories amb el professor que orientar el treball. Els 

alumnes han de dissenyar un PowerPoint i exposar el seu treball a classe i hauran de 
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respondre les preguntes del professor i de la resta d'alumnes. Aquest treball i exposició 

representa un 60% de la qualificació final. Per l'avaluació de la part teòrica de 

l'assignatura, els alumnes hauran de resoldre un qüestionari sobre la història del 

pensament jurídic que representarà un 40% de la qualificació final.  

 

Per la impartició de l'assignatura Aportacions metodològiques del pensament jurídic es 

proposa una doble metodologia, les classes magistrals i els debats que consistiran en 

l'estudi d'institucions jurídiques privades a partir dels mètodes d'estudi del dret exposats 

en les classes teòriques. Els alumnes hauran de redactar una síntesi en la qual 

analitzaran un determinat aspecte de la institució jurídica corresponent i posteriorment 

es debatrà a classe. Respecte a l’avaluació, el treball de síntesi representarà un 40% de 

la qualificació final de l'assignatura i les aportacions realitzades al debat 10%. 

 

Per la impartició de l'assignatura Règim jurídic del patrimoni cultural del Grau 

d'Història de l'Art, Marc jurídic del patrimoni arqueològic del Màster Universitari 

d'Arqueologia Clàssica i Règim jurídic de Patrimoni i Cooperació Cultural, les 

metodologies seran  la sessió magistral i la resolució de casos pràctics. Aquestes 

assignatures s'imparteixen a alumnes aliens a ensenyaments de Dret per la qual cosa les 

metodologies s'hauran d'adaptar a aquesta tipologia d'estudiants. Les sessions magistrals 

i la resolució de casos pràctics s'adapten al nivell de Grau o Màster segons l'assignatura 

i als coneixements previs dels estudiants. També s'incorpora com a metodologia els 

debats sobre temes d'actualitat amb la finalitat d'introduir la perspectiva jurídica en 

l'anàlisi de les seves problemàtiques que afecten al patrimoni. El sistema d'avaluació és 

el següent: Resolució d'un qüestionari sobre el contingut teòric de l'assignatura 30%, 

Resolució de casos pràctics 60%, debats a classe 10%. 

 

Finalment, pel que fa a l'assignatura optativa Institucions jurídiques romanes del Màster 

en Arqueologia Clàssica es parteix d'unes primeres sessions introductòries a les fonts 

jurídiques romanes i a les institucions més importants mitjançant les classes magistrals, 

i posteriorment els alumnes escullen un tema del seu interès relacionat amb la matèria i 

realitzen un treball monogràfic sobre el tema. El sistema d'avaluació correspon a la 

realització del treball i l'exposició del mateix (70%) i a resolució d'un qüestionari sobre 

la part teòrica de l'assignatura (30%). 
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4.1.4. Activitats relacionades amb la innovació docent 

 

L’ objecte del present apartat és posar en coneixement del tribunal la realització d’altres 

activitats docents que, en el marc de la innovació docent i de la millora de la qualitat 

docent, s’han anat desenvolupant de manera progressiva i sobre les que la candidata té 

la intenció de seguir evolucionant. En primer lloc voldria destacar  que l'any 2006 vaig 

realitzar el postgrau d'Especialista Universitari en docència universitària en EEES que 

hem va permetre obtenir uns coneixements globals i pràctics de la implicació que 

suposaria l'entrada en EEES a través de la implantació dels graus a diferents nivells: 

metodologies docents, sistemes d'avaluació i avaluació per competències, organització 

de les assignatures, etc.  

 

Totes les activitats realitzades en l'òrbita de la innovació docent s’emmarquen en 

l’àmbit del Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID-FCJ), 

una Xarxa d’Innovació Docent de la URV, que en l’actualitat integren més de trenta 

professors de la Facultat de Ciències Jurídiques, i que coordino des de setembre de 

2011. Sense ànim d’estendre’m en el GID-FCJ, cal destacar que des que es va crear 

(l’any 2004) un dels objectius principals del GID ha estat, com no podia ser d’altra 

manera, el de la innovació docent. No obstant, la creixent evolució d’aquest grup de 

treball ha comportat que en el moment actual alguns dels seus membres hagin vist la 

necessitat d’ampliar l’horitzó de la innovació docent al de la millora de la qualitat 

docent. Per tant, sense deixar de banda la línia de treball iniciada, es pretén afrontar el 

repte de la millora de la qualitat docent acord als processos d’avaluació que se seguiran 

respecte de la posada en funcionament dels nous graus de la Facultat de Ciències 

Jurídiques, així com també els que es duran a terme en ordre a supervisar la qualitat dels 

Màsters Oficials de la nostra Facultat, en la seva adaptació a l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. 

 

De la participació en el GID-FCJ se'n deriven la presentació de cinc comunicacions a 

congressos d’àmbit nacional i internacional (com es pot comprovar en el currículum), 

així com l’assistència a més de cinquanta cursos, congressos i seminaris orientats a 

formació docent universitària, que durant els propers cinc anys es pretenen ampliar. 
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En aquest context, s’ha de tenir present també la meva participació en comissions 

creades per encàrrec de l’equip deganal al GID-FCJ que consten al currículum creades 

per totes elles per la millora de qualitat docent dels ensenyaments que s'imparteixen a la 

Facultat de Ciències Juríques.  

 

 

 

4.1.5. Altres activitats relacionades amb la docència 

 

En totes les enquestes que periòdicament l’alumnat realitza sobre l’activitat docent del 

professorat, he obtingut una valoració positiva de les assignatures en les que he impartit 

docència, motiu pel qual crec que en aquests propers anys he de seguir treballant en la 

línia iniciada, sempre d’acord amb les necessitats de l’àrea de coneixement a la que 

pertanyo. 

 

Finalment, vull posar en coneixement del tribunal que des de setembre de 2008 sóc 

membre del “Pla d’acció tutorial” de la Facultat de Ciències Jurídiques, en el que hi 

participo com a tutora acadèmica duent a terme tasques d’orientació als alumnes de la 

nostra Facultat en el seu procés formatiu, des de l’inici fins que s’incorporen al món 

professional (o com a mínim finalitzen els seus estudis per afrontar el seu futur laboral). 

 

 

4.2. Pla d’activitats investigadores, d’acord amb el perfil ofert pel Departament de 

Dret privat, processal i financer 

 

Al marge de continuar treballant en el marc del procediment formulari del dret romà i 

en concret en la fórmula, línia en la que he centrat la meva recerca i de la que n’ha 

resultat la publicació de la meva tesi doctoral així com també de quatre articles a 

revistes científiques, i que ha merescut el reconeixement del premi extraordinari de 

doctorat (2011), en els propers cinc anys tinc la intenció de treballar en les següents 

línies de recerca: 

 

4.2.1 Actiones utilis ex lege Aquilia 

 

Es tracta d'una línia de recerca que enllaçaria amb la meva línia de recerca principal, el 

procediment formulari i la fórmula. Partint dels coneixements adquirits en l'elaboració 
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de la meva tesi doctoral sobre les excepcions útils ens proposem realitzar un estudi 

sistemàtic de les diferents situacions que recullen les fonts que donen lloc a la concessió 

d'una actio utilis per part del pretor. La finalitat d'aquesta sistematització es doble, d'una 

banda es pretén analitzar si existeix una pauta en la concessió d'aquestes accions similar 

al que succeeix en el cas de les excepcions útils i d'altra banda es vol analitzar el 

contingut de les fórmules d'aquestes accions per tal de determinar si el mecanisme 

d'extensió de l'acció edictal es realitza sempre mitjançant una clàusula fictícia.   

4.2.2 La datio in solutum com a forma d'extinció de les obligacions en Dret romà.  

 

Aquesta línia de recerca es centraria en l'anàlisi la datio in solutum com a forma 

d'extinció de les obligacions. En concret, s'estudiaria la datio in solutum legal que 

apareix en época justinianea (Nov. 4,3) i també el seu precedent en una llei cesariana 

que en una època de manca de liquiditat autoritzava el pagament de deutes pecuniaris 

mitjançant el lliurament estimat de finques. Es tracta d'un tema de plena actualitat i pot 

resultar d'interès analitzar la forma en què els juristes romans analitzaven aquestes 

situacions que suposaven una excepció al principi d'identitat de prestació. 

 

4.2.3 Dret romà i tradició jurídica catalana  

 

Aquesta línia temàtica es va iniciar l'any 2006 amb la preparació de la comunicació 

sobre la tutela processal de la quarta falcídia en la que s'analitzava la gènesi de la 

institució en Dret romà i la seva projecció en el dret civil català. Ens proposem 

reprendre aquesta línia temàtica amb l'anàlisi de la regulació que ha fet sobre aquesta 

institució el llibre quart del Codi Civil de Catalunya juntament amb un anàlisi 

jurisprudencial de l'aplicació d'aquesta regulació, vigent des de l'any 2008, incorporant 

la perspectiva romanística. En aquest sentit volem posar de relleu que a l'hora 

d'interpretar les normes de dret civil català que han de ser aplicades per resoldre un cas 

concret, l'art. 111.2 del CCCat estableix que "En la seva aplicació, el dret civil de 

Catalunya s'ha d'interpretar i s'ha d'integrar d'acord amb els principis generals que 

l'informen, prenent en consideració la tradició jurídica catalana ”; i a aquests efectes, 

com s'ha reconegut jurisprudencialment, el Dret romà forma part del contingut d'aquesta 

tradició jurídica catalana.  

4.2.4 La lliure circulació dels documents públics estrangers 
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Aquesta línia de recerca ha estat motivada per la concessió d’un projecte de recerca del 

que formo part. Es tracta del projecte 2012LINE-07 “Cap a la lliure circulació dels 

documents públics en l'espai judicial europeu des de la perspectiva de l'ordenament 

jurídic espanyol”. Investigadora principal: Maria Font i Mas, a desenvolupar 2012-

2013. En aquest projecte el meu camp de recerca s'ha centrat en l'anàlisi de la noció de 

document públic extrajudicial el l'ordenament jurídic espanyol i en la Proposta de 

Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel que es simplifica l’acceptació de 

determinats documents públics a la Unió Europea, i per el que es modifica el Reglament 

(UE) nº 1024/2012. Sobre aquest tema vaig participar en el workshop "Cap a la lliure 

circulació dels documents públics en l’Espai judicial europeu des de la perspectiva de 

l’ordenament jurídic espanyol" amb una ponència sobre "El concepte de document 

públic no judicial en Dret comparat europeu" centrada en la problemàtica del concepte 

de document públic en el common law. Així mateix vaig presentar una comunicació a la 

Jornada "Cap a la lliure circulació dels documents públics extrajudicials a la Unió 

Europea" sobre la noció de document públic des d'una perspectiva històrica i analitzant 

la seva projecció en el dret actual. El contingut d'aquesta comunicació es publicarà com 

a capítol de llibre en l'obra col·lectiva  que recollirà les aportacions fetes a la Jornada.  

Aquesta és una línia de recerca iniciada l'any 2012 i que volem continuar seguint en el 

futur, ja sigui des d'una perspectiva comparada com d'anàlisi de les noves disposicions 

normatives europees en la matèria.  

4.2.5 Règim jurídic del patrimoni cultural 

 

La impartició de diferents assignatures relacionades amb el règim jurídic del patrimoni 

cultural han propiciat que per la preparació dels casos pràctics d'aquestes assignatures 

hagi hagut de realitzar una cerca de jurisprudència relacionada amb aquests tema. A 

partir d'aquests materials que han evidenciat diverses problemàtiques: delimitació dels 

espais de protecció, incompliment dels deures de conservació..., ens proposem realitzar 

un estudi jurisprudencial dels temes que han generat més controvèrsia a nivell judicial.  
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5. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
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2.2. CURSOS I SEMINARIS REBUTS I PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS 
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3. FORMACIÓ ACADÈMICA 
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