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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant.  v
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures  
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos  
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana  
■ Història 
■ Humanitats  
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)  
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia  
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària  
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física  
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Dret
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

Nombre de places: 240

Llengües utilitzades: castellà, valencià.

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals en l'àmbit del Dret. Es persegueix una formació generalista en 
la disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals, que reflectisca, 
al seu torn, a través dels itineraris d'optatives de l'últim curs el caràcter versàtil del títol. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis 
pretén una formació en totes les àrees jurídiques, que ha de permetre no solament l'obtenció d'una sèrie de competències 
específiques en les diferents disciplines, sinó la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral 
dels graduats i les graduades en diferents i canviants entorns professionals. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i 
graduades per a la seua especialització en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se una formació més especialitzada 
i ajustada a un perfil professional concret.
D'acord amb el que s'ha exposat, i tenint en compte el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es 
poden destacar els objectius generals següents del grau en Dret de la Universitat d'Alacant:

Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret, tant en la dimensió acadèmica i científica d'aquest com 
professional.
Proporcionar als graduats els coneixements, les habilitats, les destreses i les aptituds necessàries per a l'exercici d'una 
professió jurídica, en la seua àmplia varietat de possibilitats.
Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics, 
i afrontar-los amb prou capacitat de decisió. 
Estimular la capacitat de l'alumnat tant per a redactar escrits, fer informes professionals i treballs científics de qualitat en 
l'àmbit del Dret, com per a poder comunicar-se oralment en els fòrums que escaiga.
Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Capacitat de comunicació oral i escrita.
Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
Capacitat de comunicació en un idioma estranger.
Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
Adquisició de valors i principis ètics.
Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
Capacitat de treballar en un context internacional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la visió interdisciplinària necessària dels problemes 
jurídics.
Capacitat per a utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament 
jurídic.
Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
Desenvolupament de l'oratòria jurídica i capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
Capacitat de redactar escrits jurídics.
Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, 
bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
Capacitat de negociació i conciliació.
Capacitat per a argumentar jurídicament.
Capacitat de creació i estructuració normativa.
Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en la gènesi i en el conjunt d'aquestes.
Comprensió de les diferents formes de creació del Dret en l'evolució històrica d'aquest i en la realitat actual.
Coneixement i maneig dels mètodes i les tècniques d'investigació jurídica.
Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. En primer lloc, en la primera meitat del pla d'estudis se 
situen les matèries de formació bàsica. En segon lloc, s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries que condueixen a garantir 
l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del projecte final de grau que es farà en l'últim semestre. En 
tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques 
externes, i que es cursaran en l'últim curs del pla d'estudis, fet que permetrà a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular. 
Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, a través de 5 assignatures de 6 
ECTS:
1 . Administració de Justícia.
2 . Dret Patrimonial i de l'Empresa.
3 . Dret Públic.

D
R
E
T

Existència de grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA): 
reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris i ofereix part de la 
docència en anglès, i també una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació. L'alumnat que vulga rebre docència 
en un grup ARA haurà de sol·licitar-ho en el moment de fer la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el 
coneixement acreditat d'anglès.

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen 

1 2

REQUISITS D'ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. Podeu millorar la nota d'admissió al grau 
examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 



Grau en Dret
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 300Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià.

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals en l'àmbit del Dret. Es persegueix una formació generalista en 
la disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals, que reflectisca, 
al seu torn, a través dels itineraris d'optatives de l'últim curs el caràcter versàtil del títol. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis 
pretén una formació en totes les àrees jurídiques, que ha de permetre no solament l'obtenció d'una sèrie de competències 
específiques en les diferents disciplines, sinó la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral 
dels graduats i les graduades en diferents i canviants entorns professionals. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i 
graduades per a la seua especialització en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se una formació més especialitzada 
i ajustada a un perfil professional concret.
D'acord amb el que s'ha exposat, i tenint en compte el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es 
poden destacar els objectius generals següents del grau en Dret de la Universitat d'Alacant:

Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret, tant en la dimensió acadèmica i científica d'aquest com 
professional.
Proporcionar als graduats els coneixements, les habilitats, les destreses i les aptituds necessàries per a l'exercici d'una 
professió jurídica, en la seua àmplia varietat de possibilitats.
Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics, 
i afrontar-los amb prou capacitat de decisió. 
Estimular la capacitat de l'alumnat tant per a redactar escrits, fer informes professionals i treballs científics de qualitat en 
l'àmbit del Dret, com per a poder comunicar-se oralment en els fòrums que escaiga.
Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Capacitat de comunicació oral i escrita.
Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
Capacitat de comunicació en un idioma estranger.
Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
Adquisició de valors i principis ètics.
Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
Capacitat de treballar en un context internacional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la visió interdisciplinària necessària dels problemes 
jurídics.
Capacitat per a utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament 
jurídic.
Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
Desenvolupament de l'oratòria jurídica i capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
Capacitat de redactar escrits jurídics.
Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, 
bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
Capacitat de negociació i conciliació.
Capacitat per a argumentar jurídicament.
Capacitat de creació i estructuració normativa.
Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en la gènesi i en el conjunt d'aquestes.
Comprensió de les diferents formes de creació del Dret en l'evolució històrica d'aquest i en la realitat actual.
Coneixement i maneig dels mètodes i les tècniques d'investigació jurídica.
Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. En primer lloc, en la primera meitat del pla d'estudis se 
situen les matèries de formació bàsica. En segon lloc, s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries que condueixen a garantir 
l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del projecte final de grau que es farà en l'últim semestre. En 
tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques 
externes, i que es cursaran en l'últim curs del pla d'estudis, fet que permetrà a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular. 
Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, a través de 5 assignatures de 6 
ECTS:
1 . Administració de Justícia.
2 . Dret Patrimonial i de l'Empresa.
3 . Dret Públic.
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Existència de grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA): 
reforçar el potencial de l'alumnat més destacat des de l'inici dels seus estudis universitaris i ofereix part de la 
docència en anglès, i també una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació. L'alumnat que vulga rebre docència 
en un grup ARA haurà de sol·licitar-ho en el moment de fer la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el 
coneixement acreditat d'anglès.

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen 
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REQUISITS D'ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials. Podeu millorar la nota d'admissió al grau
examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit d'admissió de places: 240.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els qui siguen admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La titulació universitària de graduat o graduada en Dret està considerada com una de les més versàtils per al món professional, i 
la formació jurídica i el títol universitari que l'acompanya, és requisit per a l'accés a les professions d'advocat, advocada, 
procurador, procuradora, assessor jurídic, assessora jurídica, i també per a poder accedir a les oposicions de Judicatura, Fiscalia, 
Advocacia de l'Estat, Notaries i Registres, Cossos Diplomàtics i Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració 
estatal, autonòmica, local i comunitària.
L'interès acadèmic i professional de la titulació de Dret es demostra per l'alta demanda que tenen aquests estudis en la 
Universitat d'Alacant.
La que es considera l'eixida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia, és una de les opcions per la qual poden 
decantar-se els graduats en Dret, ja siga dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'advocat, ja siga integrant-se en lloc 
d'assessoria jurídica en empreses i entitats de la més activitat variada. Una altra professió freqüent derivada d'aquest grau és la 
de procurador dels tribunals. Cal destacar igualment que els graduats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, sempre 
que facen les oposicions corresponents. 
Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: notaries, judicatura, fiscalia, advocat de l'Estat, registres, cossos 
diplomàtics, lletrats dels diferents organisme públics a tots els nivells de l'administració: local, estatal, autonòmica o 
comunitària. 
Un professional en Dret ha de ser capaç de: manejar el raonament jurídic i resoldre problemes legals. Aplicar estratègies i 
mètodes de negociació, mediació i conciliació. Dialogar amb fluïdesa amb professionals d'altres àrees. Dissenyar i operar 
transaccions. Interpretar i redactar informes i documents jurídics d'ordre legal, contractual i jurisdiccional.
Un elenc no exhaustiu d'eixides professionals dels graduats en Dret podria trobar-se en les professions següents:
1. ADVOCAT. PROCURADOR: despatxos d'advocats, col·legis d'advocats, procuradors, col·legis de procuradors.
2. NOTARI, REGISTRADOR: notaris, col·legis de notaris, registradors, col·legis de registradors.
3. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: JUTGE, FISCAL, SECRETARI: jutjats de 1a instància, ministeri fiscal, tribunals 
superiors, secretaris de jutjat.
4. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA SUPERIOR (advocat de l'estat, TAC, etc.).
5. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA MITJANA (administracions central, territorial i local).
6. FUNCIONARI D'ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (UE, OTAN, ONU, etc.): Unió Europea, altres organitzacions internacionals.
7. EMPRESA PRIVADA: banca, gran empresa, pimes, assessories. consultories.
8. ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS NO PÚBLIQUES: sindicats, ONG, altres associacions.

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573   Fax: : 965909896 
facu.dret@ua.es      derecho.ua.es/va/

CENTRE

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i
jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys
mitjançant prova.
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit d'admissió de places: 300.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els qui siguen admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La titulació universitària de graduat o graduada en Dret està considerada com una de les més versàtils per al món professional, i 
la formació jurídica i el títol universitari que l'acompanya, és requisit per a l'accés a les professions d'advocat, advocada, 
procurador, procuradora, assessor jurídic, assessora jurídica, i també per a poder accedir a les oposicions de Judicatura, Fiscalia, 
Advocacia de l'Estat, Notaries i Registres, Cossos Diplomàtics i Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració 
estatal, autonòmica, local i comunitària.
L'interès acadèmic i professional de la titulació de Dret es demostra per l'alta demanda que tenen aquests estudis en la 
Universitat d'Alacant.
La que es considera l'eixida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia, és una de les opcions per la qual poden 
decantar-se els graduats en Dret, ja siga dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'advocat, ja siga integrant-se en lloc 
d'assessoria jurídica en empreses i entitats de la més activitat variada. Una altra professió freqüent derivada d'aquest grau és la 
de procurador dels tribunals. Cal destacar igualment que els graduats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, sempre 
que facen les oposicions corresponents. 
Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: notaries, judicatura, fiscalia, advocat de l'Estat, registres, cossos 
diplomàtics, lletrats dels diferents organisme públics a tots els nivells de l'administració: local, estatal, autonòmica o 
comunitària. 
Un professional en Dret ha de ser capaç de: manejar el raonament jurídic i resoldre problemes legals. Aplicar estratègies i 
mètodes de negociació, mediació i conciliació. Dialogar amb fluïdesa amb professionals d'altres àrees. Dissenyar i operar 
transaccions. Interpretar i redactar informes i documents jurídics d'ordre legal, contractual i jurisdiccional.
Un elenc no exhaustiu d'eixides professionals dels graduats en Dret podria trobar-se en les professions següents:
1. ADVOCAT. PROCURADOR: despatxos d'advocats, col·legis d'advocats, procuradors, col·legis de procuradors.
2. NOTARI, REGISTRADOR: notaris, col·legis de notaris, registradors, col·legis de registradors.
3. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: JUTGE, FISCAL, SECRETARI: jutjats de 1a instància, ministeri fiscal, tribunals
superiors, secretaris de jutjat.
4. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA SUPERIOR (advocat de l'estat, TAC, etc.).
5. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA MITJANA (administracions central, territorial i local).
6. FUNCIONARI D'ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (UE, OTAN, ONU, etc.): Unió Europea, altres organitzacions internacionals.
7. EMPRESA PRIVADA: banca, gran empresa, pimes, assessories. consultories.
8. ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS NO PÚBLIQUES: sindicats, ONG, altres associacions.

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573   Fax: : 965909896 
facu.dret@ua.es      derecho.ua.es/va/

CENTRE

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i 
jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 
del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, d'acord amb 
els principals perfils professionals dels graduats i les graduades en Dret, a saber: l'administració de justícia, 
l'assessorament jurídic i empresarial i l'administració pública. Aquests itineraris es triaran pels estudiants 
en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat implicarà l'esment del mateix en el 
suplement al títol. L'agrupació de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne aprofundisca i 
complete la formació en aquelles matèries que siguen més afins dins del caràcter eminentment generalista 
de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari 
és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, cadascun dels quals està format per 
assignatures que de forma coherent tenen una orientació que permet a l'estudiant completar la seua 
formació.

D
R
E
T

DRET

5 6

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19000 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS FB 6 19005 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I DRET 
DE LA PERSONA 

FB 6

19001 DRET ROMÀ FB 6 19006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL FB 6

19002 
HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL I 
DE LES INSTITUCIONS 

FB 6 

19003 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA FB 6

19007 
CONSTITUCIÓ: DRETS I LLIBERTATS I 
INSTITUCIONS DE L’ESTAT 

OB 9

19004 TEORIA DEL DRET FB 6 19008 DRET ADMINISTRATIU I OB 9

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19009 
DRET DE LLIBERTAT DE 
CREENCES 

FB 6 19013 FILOSOFIA DEL DRET FB 6

19010 DRET ADMINISTRATIU II OB 7,5 19014 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT FB 6

19011 
DRET D’OBLIGACIONS I 
CONTRACTES 

OB 7,5 19015 DRET MERCANTIL I OB 6

19016 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 6
19012 DRET PENAL. PART GENERAL OB 9 

19017 DRETS REALS I HIPOTECARIS  OB 6

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19018 DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS OB 7,5 19022 DRET DEL TREBALL II OB 6

19019 DRET DEL TREBALL I OB 6 19023 DRET FINANCER I TRIBUTARI II OB 7,5

19020 DRET FINANCER I TRIBUTARI I OB 7,5 19024 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC OB 7,5

19021 DRET PROCESSAL OB 9 19025 DRET MERCANTIL II OB 9

QUART CURS

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19026 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 9 19045 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 6

19027 DRET INTERNACIONAL PRIVAT OB 9 ASSIGNATURES OPTATIVES D’ITINERARI (1) OP 18

ASSIGNATURES OPTATIVES D’ITINERARI (1) OP 12 ASSIGNATURA OPTATIVA FORA D’ITINERARI (1) OP 6

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

19028 DRET CONCURSAL OP 6 7

19031 EXECUCIÓ CIVIL I PROCESSOS CIVILS ESPECIALS OP 6 7

19029 DRET DE DANYS OP 6 8

19030 DRET PENITENCIARI OP 6 8

19032 LA PROVA EN EL PROCÉS PENAL OP 6 8

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA

19034 DRET DE SOCIETATS OP 6 7

19035 DRET DEL CONSUM OP 6 7

19033 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL OP 6 8

19036 DRET PENAL ECÒNOMIC OP 6 8

19037 DRET TRIBUTARI EMPRESARIAL OP 6 8

ITINERARI 3: DRET PÚBLIC

19040 ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT OP 6 7

19041 PROCEDIMENTS TRIBUTARIS I PRESSUPOSTARIS OP 6 7

19038 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL I INTERPRETACIÓ CONSTITUCIONAL OP 6 8

19039 NACIONALITAT I ESTRANGERIA OP 6 8

19042 PROCÉS CONTENCIOSOADMINISTRATIU OP 6 8

FORA D’ITINERARI:

19043 INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS OP 6 8

19044 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 8

O una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l’alumnat. OP 6 8
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(1)

 Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, d'acord 
amb els principals perfils professionals dels graduats i les graduades en Dret, a saber: l'administració de 
justícia, l'assessorament jurídic i empresarial i l'administració pública. Aquests itineraris es triaran pels 
estudiants en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat implicarà l'esment del 
mateix en el suplement al títol. L'agrupació de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne 
aprofundisca i complete la formació en aquelles matèries que siguen més afins dins del caràcter 
eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i 
obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, 
cadascun dels quals està format per assignatures que de forma coherent tenen una orientació que 
permet a l'estudiant completar la seua formació.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19000 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS FB 6 19005 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I DRET 
DE LA PERSONA

FB 6

19001 DRET ROMÀ FB 6 19006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL FB 6

19002 
HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL I 
DE LES INSTITUCIONS 

FB 6 

19003 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA FB 6

19007 
CONSTITUCIÓ: DRETS I LLIBERTATS I 
INSTITUCIONS DE L’ESTAT

OB 9

19004 TEORIA DEL DRET FB 6 19008 DRET ADMINISTRATIU I OB 9

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19009 
DRET DE LLIBERTAT DE 
CREENCES

FB 6 19013 FILOSOFIA DEL DRET FB 6

19010 DRET ADMINISTRATIU II OB 7,5 19014 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT FB 6

19011 
DRET D’OBLIGACIONS I 
CONTRACTES

OB 7,5 19015 DRET MERCANTIL I OB 6

19016 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 6
19012 DRET PENAL. PART GENERAL OB 9 

19017 DRETS REALS I HIPOTECARIS  OB 6

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19018 DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS OB 7,5 19022 DRET DEL TREBALL II OB 6

19019 DRET DEL TREBALL I OB 6 19023 DRET FINANCER I TRIBUTARI II OB 7,5

19020 DRET FINANCER I TRIBUTARI I OB 7,5 19024 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC OB 7,5

19021 DRET PROCESSAL OB 9 19025 DRET MERCANTIL II OB 9

QUART CURS

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19026 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 9 19045 TREBALL DE FI DE GRAU (1)
OB 6

19027 DRET INTERNACIONAL PRIVAT OB 9 ASSIGNATURES OPTATIVES D’ITINERARI (2)
OP 18

ASSIGNATURES OPTATIVES D’ITINERARI (2)
OP 12 ASSIGNATURA OPTATIVA FORA D’ITINERARI (2)

OP 6

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

19028 DRET CONCURSAL OP 6 7

19031 EXECUCIÓ CIVIL I PROCESSOS CIVILS ESPECIALS OP 6 7

19029 DRET DE DANYS OP 6 8

19030 DRET PENITENCIARI OP 6 8

19032 LA PROVA EN EL PROCÉS PENAL OP 6 8

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA

19034 DRET DE SOCIETATS OP 6 7

19035 DRET DEL CONSUM OP 6 7

19033 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL OP 6 8

19036 DRET PENAL ECÒNOMIC OP 6 8

19037 DRET TRIBUTARI EMPRESARIAL OP 6 8

ITINERARI 3: DRET PÚBLIC

19040 ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT OP 6 7

19041 PROCEDIMENTS TRIBUTARIS I PRESSUPOSTARIS OP 6 7

19038 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL I INTERPRETACIÓ CONSTITUCIONAL OP 6 8

19039 NACIONALITAT I ESTRANGERIA OP 6 8

19042 PROCÉS CONTENCIOSOADMINISTRATIU OP 6 8

FORA D’ITINERARI:

19043 INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS OP 6 8

19044 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 8

O una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l’alumnat. OP 6 8
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GRAU EN DRET

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

DRET

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

19000 
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE 
FONTS 

FB 6 

La transició política i el procés constituent. 
L’ordenament jurídic i els principis estructurals d’aquest. 
La Constitució. La reforma constitucional. El bloc de la 
constitucionalitat. Les fonts del Dret. 

19001 DRET ROMÀ FB 6 

Fonts del dret romà públic i privat: habites et 
consuetudines. Lleis. Edicte magistratuum. 
Senadoconsultos. Constitucions imperials.
Jurisprudència. Institucions del dret públic: organització 
dels poders públics en la monarquia, la república i 
l’imperi. Poder jurisdiccional i dret processal romà. 
Institucions del dret privat: persona. Patrimoni. Propietat 
i drets reals sobre cosa aliena. Obligacions i contractes. 
Família i matrimoni. Successio mortis causa abintestat, 
testamentària i contra el testament. Donacions.  

19002 

HISTÒRIA DEL DRET 
ESPANYOL I DE LES 
INSTITUCIONS 

FB 6 

Aproximació als documents de caràcter jurídic en 
l’Espanya antiga. Vestigis del dret primitiu. Justificació 
del procés de romanització jurídica a Hispània i 
justificació de la configuració de la província romana 
d’Espanya. Anàlisi dels motius que van afavorir 
l’assentament dels pobles germànics i forma de 
constitució de l’Estat visigot. Coneixement dels diferents 
ordenaments jurídics del període medieval. 
Coexistència del dret islàmic, dret hebraic i el dret de 
l’Espanya cristiana. Justificació de la configuració dels 
regnes cristians de la Reconquesta. Maneres i mitjans 
d’aplicació del dret comú a Espanya. Anàlisi del procés 
de recopilació del dret i el reformisme jurídic durant 
l’Espanya moderna (S.XV-XVIII). Textos jurídics 
resultants. Aplicació del dret castellà a les Índies i 
reformisme jurídic il·lustrat a l’Espanya dels Borbó. El 
dret de l’Espanya contemporània. Gènesi i evolució dels 
textos constitucionals del segle XIX i procés de 
codificació. Justificació sociopolítica del trànsit de la 
monarquia absoluta a la monarquia constitucional. 

19003 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA FB 6 

El concepte d’economia. El consumidor i la teoria de la 
demanda. El productor i els costos de producció. Els 
mercats: classificació i equilibri. Economies 
domèstiques i productors. El flux circular de la renda. El 
sector públic: definició i àmbit. La intervenció pública i la 
política fiscal. El sector públic a Espanya, aspectes 
institucionals i pressupostaris. 

19004 TEORIA DEL DRET FB 6 

Eines bàsiques d’anàlisi conceptual. El dret des d’una 
perspectiva estructural: concepte i tipus de normes. El 
dret des d’una perspectiva funcional: les funcions 
socials del dret. El dret des d’una perspectiva 
valorativa: la relació del dret amb la moral. Principals 
concepcions de la justícia. Els drets humans i els valors 
jurídics bàsics. Tipus d’enunciats jurídics bàsics: 
normes de conducta i normes constitutives. Regles i 
principis. Creació, Interpretació i aplicació del dret. Els 
conceptes jurídics fonamentals: dret subjectiu, deure, 
sanció, responsabilitat, etc. 

19005 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I 
DRET DE LA PERSONA 

FB 6 

Aproximació al dret civil. El codi civil i drets forals o 
especials. El títol preliminar del codi civil. El dret de la 
persona. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Estats 
civils. Drets de la personalitat. Autonomia privada. Dret 
subjectiu. El patrimoni. El negoci jurídic. La 
representació. L’apoderament. 

19006 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL 

FB 6 

Conceptes bàsics del dret processal: jurisdicció 
(garanties constitucionals de la jurisdicció i de jutges i 
magistrats. Òrgans jurisdiccionals integrants de la 
jurisdicció). Acció (dret d’acció i dret a la tutela judicial 
efectiva. Assistència jurídica gratuïta). Procés (procés i 
procediment. Principis. Actes processals. Costes 
processals). Procés civil: Competència. Parts.

19007 

CONSTITUCIÓ: DRETS I 
LLIBERTATS I INSTITUCIONS 
DE L’ESTAT 

OB 9 

El sistema dels drets i les llibertats fonamentals: anàlisi 
dels principis bàsics del sistema i de cadascun dels 
drets i llibertats en particular. Les institucions i els 
òrgans constitucionals. L’estat autonòmic: l’organització 
territorial i institucional de l’Estat. 

19008 DRET ADMINISTRATIU I OB 9 

L’ordenament administratiu. Estructura, organització i 
règim jurídic bàsic de les administracions públiques. 
Posició de l’administrat. Actes administratius, 
procediment administratiu comú, reclamacions i 
recursos administratius. Responsabilitat patrimonial de 
l’administració pública. Tutela jurisdiccional 
contenciosoadministrativa. 
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19000 
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE 
FONTS 

FB 6 

La transició política i el procés constituent. 
L’ordenament jurídic i els principis estructurals d’aquest. 
La Constitució. La reforma constitucional. El bloc de la 
constitucionalitat. Les fonts del Dret. 

19001 DRET ROMÀ FB 6 

Fonts del dret romà públic i privat: habites et 
consuetudines. Lleis. Edicte magistratuum. 
Senadoconsultos. Constitucions imperials.
Jurisprudència. Institucions del dret públic: organització 
dels poders públics en la monarquia, la república i 
l’imperi. Poder jurisdiccional i dret processal romà. 
Institucions del dret privat: persona. Patrimoni. Propietat 
i drets reals sobre cosa aliena. Obligacions i contractes. 
Família i matrimoni. Successio mortis causa abintestat, 
testamentària i contra el testament. Donacions.  

19002 

HISTÒRIA DEL DRET 
ESPANYOL I DE LES 
INSTITUCIONS 

FB 6 

Aproximació als documents de caràcter jurídic en 
l’Espanya antiga. Vestigis del dret primitiu. Justificació 
del procés de romanització jurídica a Hispània i 
justificació de la configuració de la província romana 
d’Espanya. Anàlisi dels motius que van afavorir 
l’assentament dels pobles germànics i forma de 
constitució de l’Estat visigot. Coneixement dels diferents 
ordenaments jurídics del període medieval. 
Coexistència del dret islàmic, dret hebraic i el dret de 
l’Espanya cristiana. Justificació de la configuració dels 
regnes cristians de la Reconquesta. Maneres i mitjans 
d’aplicació del dret comú a Espanya. Anàlisi del procés 
de recopilació del dret i el reformisme jurídic durant 
l’Espanya moderna (S.XV-XVIII). Textos jurídics 
resultants. Aplicació del dret castellà a les Índies i 
reformisme jurídic il·lustrat a l’Espanya dels Borbó. El 
dret de l’Espanya contemporània. Gènesi i evolució dels 
textos constitucionals del segle XIX i procés de 
codificació. Justificació sociopolítica del trànsit de la 
monarquia absoluta a la monarquia constitucional. 

19003 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA FB 6 

El concepte d’economia. El consumidor i la teoria de la 
demanda. El productor i els costos de producció. Els 
mercats: classificació i equilibri. Economies 
domèstiques i productors. El flux circular de la renda. El 
sector públic: definició i àmbit. La intervenció pública i la 
política fiscal. El sector públic a Espanya, aspectes 
institucionals i pressupostaris. 

19004 TEORIA DEL DRET FB 6 

Eines bàsiques d’anàlisi conceptual. El dret des d’una 
perspectiva estructural: concepte i tipus de normes. El 
dret des d’una perspectiva funcional: les funcions 
socials del dret. El dret des d’una perspectiva 
valorativa: la relació del dret amb la moral. Principals 
concepcions de la justícia. Els drets humans i els valors 
jurídics bàsics. Tipus d’enunciats jurídics bàsics: 
normes de conducta i normes constitutives. Regles i 
principis. Creació, Interpretació i aplicació del dret. Els 
conceptes jurídics fonamentals: dret subjectiu, deure, 
sanció, responsabilitat, etc. 

19005 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I 
DRET DE LA PERSONA 

FB 6 

Aproximació al dret civil. El codi civil i drets forals o 
especials. El títol preliminar del codi civil. El dret de la 
persona. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Estats 
civils. Drets de la personalitat. Autonomia privada. Dret 
subjectiu. El patrimoni. El negoci jurídic. La 
representació. L’apoderament. 

19006 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL 

FB 6 

Conceptes bàsics del dret processal: jurisdicció 
(garanties constitucionals de la jurisdicció i de jutges i 
magistrats. Òrgans jurisdiccionals integrants de la 
jurisdicció). Acció (dret d’acció i dret a la tutela judicial 
efectiva. Assistència jurídica gratuïta). Procés (procés i 
procediment. Principis. Actes processals. Costes 
processals). Procés civil: Competència. Parts.  

19007 

CONSTITUCIÓ: DRETS I 
LLIBERTATS I INSTITUCIONS 
DE L’ESTAT 

OB 9 

El sistema dels drets i les llibertats fonamentals: anàlisi 
dels principis bàsics del sistema i de cadascun dels 
drets i llibertats en particular. Les institucions i els 
òrgans constitucionals. L’estat autonòmic: l’organització 
territorial i institucional de l’Estat. 

19008 DRET ADMINISTRATIU I OB 9 

L’ordenament administratiu. Estructura, organització i 
règim jurídic bàsic de les administracions públiques. 
Posició de l’administrat. Actes administratius, 
procediment administratiu comú, reclamacions i 
recursos administratius. Responsabilitat patrimonial de 
l’administració pública. Tutela jurisdiccional 
contenciosoadministrativa. 
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19009 
DRET DE LLIBERTAT DE 
CREENCES 

FB 6 

Neutralitat i llibertat de creences. La llibertat de 
creences en el dret espanyol i comparat. Manifestacions 
de la llibertat de creences: drets i llibertats individuals i 
col·lectives. Règim jurídic de les relacions entre l’Estat i 
les confessions religioses. 

19010 DRET ADMINISTRATIU II OB 7,5 
Mitjans personals al servei de l’administració pública. 
Béns públics. Contractació en el sector públic. 
Expropiació forçosa. Activitats administratives. 

19011 
DRET D’OBLIGACIONS I 
CONTRACTES 

OB 7,5 

Teoria general de les obligacions. Concepte, fonts, 
classificació. Compliment i incompliment. Protecció i 
garanties del dret de crèdit. Modificació i extinció de les 
obligacions. Teoria general del contracte. Elements. 
Interpretació. Formació i efectes. Condicions generals 
de la contractació. Protecció del consumidor. Ineficàcia 
del contracte. Contractes en particular. Compravenda. 
Permuta. Donació. Arrendaments. Contracte d’obra i 
serveis. Transport. Contractes turístics. Préstec. Dipòsit. 
Aparcament. Mandat. Contractes aleatoris. Societat 
civil. Fiança. Quasicontractes. Responsabilitat civil 
extracontractual. 

19012 DRET PENAL. PART GENERAL OB 9 

Concepte i naturalesa del dret penal. Principis 
informadors del dret penal. La llei penal: interpretació i 
aplicació. Elements del delicte. Formes especials 
d’aparició del delicte. Conseqüències jurídiques del 
delicte. 

19013 FILOSOFIA DEL DRET FB 6 

Els pressupostos del pensament jurídic contemporani: 
positivisme jurídic i iusnaturalisme. Les principals 
concepcions del dret dels segles XIX i XX: el formalisme 
jurídic legal, conceptual i judicial i la seua influència en 
les diferents dogmàtiques jurídiques. La revolta contra 
el formalisme. El realisme jurídic americà. Les 
concepcions normativistes. La crítica de Ronald 
Dworkin al positivisme jurídic. El postpositivisme. 
Alternatives actuals. 

19014 
INTRODUCCIÓ A LA 
COMPTABILITAT 

FB 6 

Mètode comptable. Principis comptables. Introducció al 
PGC. Operacions de tràfic: despeses i ingressos, 
existències. Cicle comptable i tancament. Valoració 
d’actius i passius. 

19015 DRET MERCANTIL I OB 6 
Introducció al dret mercantil. Dret de la competència, 
propietat industrial i afins. Empresari individual. 

19016 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 6 
Estructura, elements, jurisprudència penal i doctrina 
científica de diversos tipus penals regulats en el dret 
penal positiu. 

19017 DRETS REALS I HIPOTECARI OB 6 

El dret real: gènesi i estructura. La possessió. El dret 
real de propietat. Les propietats especials. Els drets 
reals sobre cosa aliena. El Registre de la Propietat com 
a sistema de publicitat dels drets reals sobre béns 
immobles. 

19018 
DRET DE FAMÍLIA I 
SUCCESSIONS 

OB 7,5 

La família i les relacions familiars. Relacions entre 
cònjuges: el matrimoni. Sistemes matrimonials. 
Requisits. Celebració. Efectes personals i patrimonials 
(règim econòmic matrimonial). La situació de crisi 
matrimonial: nul·litat, separació i divorci. Les unions de 
fet. Les relacions paternofilials (pàtria potestat, filiació i 
adopció). Les relacions de parentiu: aliments entre 
parents. La successió per causa de mort. Classes de 
successió. Les fases del fenomen successori. Els 
efectes de la successió. La successió testamentària. El 
testament. La institució d’hereu. El llegat. La successió 
forçosa. Legítimes i reserves. La successió intestada. 
La successió contractual. 

19019 DRET DEL TREBALL I OB 6 

Naixement i evolució del dret del treball. Fonts del dret 
del treball. Principis aplicatius. El contracte de treball i el 
seu contingut. Vicissituds contractuals. Iniciació a 
l’estudi de la llibertat sindical i els drets col·lectius dels 
treballadors i dels empresaris. 

19020 DRET FINANCER I TRIBUTARI I OB 7,5 

Estudi jurídic de la hisenda pública: ingressos públics, 
despeses públiques i pressupost. El tribut i les 
categories tributàries. Dret tributari material. Aspectes 
formals del dret tributari. 

19021 DRET PROCESSAL OB 9 

Procés civil. Actes preparatoris del procés. Actes 
d’al·legació. Actes de prova. Sentència. Maneres 
anormals de terminació del procediment. Recursos. 
Procés penal. Competència i parts. Procediments 
penals ordinaris i especials. Fase d’investigació. Fase 
intermèdia. Judici oral. Sentència. Recursos. Execució 
penal. 

19022 DRET DEL TREBALL II OB 6 
Coneixement particularitzat dels drets col·lectius dels 
treballadors, del procediment laboral i del dret 
administratiu laboral. 

19023 DRET FINANCER I TRIBUTARI II OB 7,5 
Els impostos directes del sistema tributari espanyol. Els 
impostos indirectes del sistema tributari espanyol. Els 
impostos autonòmics. Els impostos municipals.  

19024 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC OB 7,5 

El concepte de dret internacional públic. La formació del 
dret internacional públic i la relació d’aquest amb els 
ordenaments interns. Els subjectes del dret 
internacional públic. Les competències de l’Estat. 
L’aplicació del dret internacional públic. 

19025 DRET MERCANTIL II OB 9 
Introducció al dret de societats. Contractes mercantils. 
Drets dels valors. Introducció al dret concursal. 
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19009 
DRET DE LLIBERTAT DE 
CREENCES 

FB 6 

Neutralitat i llibertat de creences. La llibertat de 
creences en el dret espanyol i comparat. Manifestacions 
de la llibertat de creences: drets i llibertats individuals i 
col·lectives. Règim jurídic de les relacions entre l’Estat i 
les confessions religioses.

19010 DRET ADMINISTRATIU II OB 7,5 
Mitjans personals al servei de l’administració pública. 
Béns públics. Contractació en el sector públic. 
Expropiació forçosa. Activitats administratives. 

19011 
DRET D’OBLIGACIONS I 
CONTRACTES 

OB 7,5 

Teoria general de les obligacions. Concepte, fonts, 
classificació. Compliment i incompliment. Protecció i 
garanties del dret de crèdit. Modificació i extinció de les 
obligacions. Teoria general del contracte. Elements. 
Interpretació. Formació i efectes. Condicions generals 
de la contractació. Protecció del consumidor. Ineficàcia 
del contracte. Contractes en particular. Compravenda. 
Permuta. Donació. Arrendaments. Contracte d’obra i 
serveis. Transport. Contractes turístics. Préstec. Dipòsit.
Aparcament. Mandat. Contractes aleatoris. Societat 
civil. Fiança. Quasicontractes. Responsabilitat civil 
extracontractual. 

19012 DRET PENAL. PART GENERAL OB 9 

Concepte i naturalesa del dret penal. Principis 
informadors del dret penal. La llei penal: interpretació i 
aplicació. Elements del delicte. Formes especials 
d’aparició del delicte. Conseqüències jurídiques del 
delicte. 

19013 FILOSOFIA DEL DRET FB 6 

Els pressupostos del pensament jurídic contemporani: 
positivisme jurídic i iusnaturalisme. Les principals 
concepcions del dret dels segles XIX i XX: el formalisme 
jurídic legal, conceptual i judicial i la seua influència en 
les diferents dogmàtiques jurídiques. La revolta contra 
el formalisme. El realisme jurídic americà. Les 
concepcions normativistes. La crítica de Ronald 
Dworkin al positivisme jurídic. El postpositivisme. 
Alternatives actuals. 

19014 
INTRODUCCIÓ A LA 
COMPTABILITAT

FB 6 

Mètode comptable. Principis comptables. Introducció al 
PGC. Operacions de tràfic: despeses i ingressos, 
existències. Cicle comptable i tancament. Valoració 
d’actius i passius. 

19015 DRET MERCANTIL I OB 6 
Introducció al dret mercantil. Dret de la competència, 
propietat industrial i afins. Empresari individual. 

19016 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 6 
Estructura, elements, jurisprudència penal i doctrina 
científica de diversos tipus penals regulats en el dret 
penal positiu. 

19017 DRETS REALS I HIPOTECARI OB 6 

El dret real: gènesi i estructura. La possessió. El dret 
real de propietat. Les propietats especials. Els drets 
reals sobre cosa aliena. El Registre de la Propietat com 
a sistema de publicitat dels drets reals sobre béns 
immobles. 

19018 
DRET DE FAMÍLIA I 
SUCCESSIONS 

OB 7,5 

La família i les relacions familiars. Relacions entre 
cònjuges: el matrimoni. Sistemes matrimonials. 
Requisits. Celebració. Efectes personals i patrimonials 
(règim econòmic matrimonial). La situació de crisi 
matrimonial: nul·litat, separació i divorci. Les unions de 
fet. Les relacions paternofilials (pàtria potestat, filiació i 
adopció). Les relacions de parentiu: aliments entre 
parents. La successió per causa de mort. Classes de 
successió. Les fases del fenomen successori. Els 
efectes de la successió. La successió testamentària. El 
testament. La institució d’hereu. El llegat. La successió 
forçosa. Legítimes i reserves. La successió intestada. 
La successió contractual. 

19019 DRET DEL TREBALL I OB 6 

Naixement i evolució del dret del treball. Fonts del dret 
del treball. Principis aplicatius. El contracte de treball i el 
seu contingut. Vicissituds contractuals. Iniciació a 
l’estudi de la llibertat sindical i els drets col·lectius dels 
treballadors i dels empresaris. 

19020 DRET FINANCER I TRIBUTARI I OB 7,5 

Estudi jurídic de la hisenda pública: ingressos públics, 
despeses públiques i pressupost. El tribut i les 
categories tributàries. Dret tributari material. Aspectes 
formals del dret tributari. 

19021 DRET PROCESSAL OB 9 

Procés civil. Actes preparatoris del procés. Actes 
d’al·legació. Actes de prova. Sentència. Maneres 
anormals de terminació del procediment. Recursos. 
Procés penal. Competència i parts. Procediments 
penals ordinaris i especials. Fase d’investigació. Fase 
intermèdia. Judici oral. Sentència. Recursos. Execució 
penal. 

19022 DRET DEL TREBALL II OB 6 
Coneixement particularitzat dels drets col·lectius dels 
treballadors, del procediment laboral i del dret 
administratiu laboral. 

19023 DRET FINANCER I TRIBUTARI II OB 7,5 
Els impostos directes del sistema tributari espanyol. Els 
impostos indirectes del sistema tributari espanyol. Els 
impostos autonòmics. Els impostos municipals.  

19024 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC OB 7,5 

El concepte de dret internacional públic. La formació del 
dret internacional públic i la relació d’aquest amb els 
ordenaments interns. Els subjectes del dret 
internacional públic. Les competències de l’Estat. 
L’aplicació del dret internacional públic. 

19025 DRET MERCANTIL II OB 9 
Introducció al dret de societats. Contractes mercantils. 
Drets dels valors. Introducció al dret concursal. 
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19026 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 9 

El procés d’integració europeu. El sistema institucional. 
El sistema jurídic. El sistema jurisdiccional. Dret de la 
Unió Europea i dret intern. Drets fonamentals i 
ciutadania. Relacions exteriors. 

19027 DRET INTERNACIONAL PRIVAT OB 9 

El DIPr com a sistema regulador dels problemes 
específics de les situacions privades internacionals; 
sistema de fonts del DIPr.; competència judicial 
internacional; el procés civil amb element estranger: a) 
especialitats del procés amb element estranger; dret 
aplicable; eficàcia en l’ordenament espanyol d’actes i 
decisions estrangeres. Anàlisi particular de l’estatut 
personal, patrimonial i formal. Dimensió positiva i 
negativa de les relacions entre les persones i l’estat 
espanyol: dret de la nacionalitat i dret de l’estrangeria. 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

19028 DRET CONCURSAL OP 6 

Insolvència patrimonial i concurs; declaració del concurs 
i òrgans; efectes de la declaració del concurs sobre el 
deutor, sobre els crèdits dels creditors i sobre els 
contractes; determinació de la massa activa i passiva; 
les solucions al concurs: el conveni i la liquidació; la 
qualificació, la conclusió i la reobertura del concurs. 

19031 

EXECUCIÓ CIVIL I 
PROCESSOS CIVILS 
ESPECIALS 

OP 6 
Execució civil. Parts i competència en l’execució. Actes 
executius. Oposició a l’execució. Terceries. Mesures 
cautelars. Processos civils especials. 

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA 

19034 DRET DE SOCIETATS OP 6 
Part general del dret de societats. Societats de 
persones. Societats de capital. Altres formes jurídiques 
d’organització d’empreses. 

19035 DRET DEL CONSUM OP 6 

El dret de consum. Gènesi, conceptes bàsics i 
normativa aplicable. Protecció de la salut i la seguretat 
dels consumidors i usuaris. Responsabilitat civil per 
danys derivats de productes o serveis de consum. Els 
drets de representació, consulta i participació dels 
consumidors i usuaris. Vies jurídiques de protecció dels 
drets i interessos dels consumidors i usuaris. Protecció 
dels legítims interessos econòmics i socials dels 
consumidors. Publicitat de productes i serveis. 
Contractes celebrats amb consumidors. Garanties dels 
productes i serveis. 

ITINERARI 3: DRET PÚBLIC 

19040 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
URBANISME I MEDI AMBIENT 

OP 6 

Ordenament territorial, urbanístic i ambiental. Distribució 
constitucional de competències. Administracions 
Públiques competents. Planificació i organització del 
territori. Estatut bàsic de la propietat del sòl. Gestió 
urbanística i intervenció en l’ús del sòl. Principis 
ambientals. Avaluacions ambientals. Intervencions 
administratives. Tutela ambiental. Responsabilitat 
ambiental. 

19041 
PROCEDIMENTS TRIBUTARIS I 
PRESSUPOSTARIS 

OP 6 

Procediments de gestió tributària. Procediment 
d’inspecció tributària. Procediment de recaptació 
tributària. Procediments de revisió tributària. 
Procediment sancionador en l’àmbit tributari. 
Procediment d’elaboració dels pressupostos. 
Procediments d’execució i control dels pressupostos. 
Procediments de despesa pública, amb especial 
referència als procediments en matèria de subvencions. 

19045 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca 
la Junta de Facultat, en un treball d’investigació o 
treballs aplicats associats al títol. 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

19029 DRET DE DANYS OP 6 

La responsabilitat civil extracontractual. Delimitació, 
fonaments i sistemes. Responsabilitat civil per fets 
propis. Responsabilitat civil per fet aliè. 
Responsabilitat civil per danys causats per animals o 
coses. Règims especials de responsabilitat civil 
extracontractual. El segur de responsabilitat civil. 

19030 DRET PENITENCIARI OP 6 

Concepte de dret penitenciari. Sistema de compliment 
de les penes privatives de llibertat. El jutge de 
vigilància penitenciària. Alternatives a la pena de 
presó. 

19032 
LA PROVA EN EL PROCÉS 
PENAL 

OP 6 
Actes d’investigació. Prova anticipada. Prova 
preconstituïda. Mitjans de prova. Pràctica de la prova. 
Presumpció d’innocència. Valoració de la prova. 

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA 

19033 
DRET DE LA SEGURETAT 
SOCIAL 

OP 6 
Introducció al sistema de protecció social pública. 
Estudi del règim general i els règims especials del 
sistema de la seguretat social espanyola. 

19036 DRET PENAL ECONÒMIC OP 6 
Delimitació dels delictes econòmics. Qüestions 
comunes a aquests delictes. Anàlisi dels delictes en 
particular. 

19037 DRET TRIBUTARI EMPRESARIAL OP 6 
Impost sobre societats. Impost sobre el valor afegit. 
Fiscalitat internacional. 

ITINERARI 3: DRET PÚBLIC 

19038 

JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL I 
INTERPRETACIÓ 
CONSTITUCIONAL 

OP 6 

La constitució i la justícia constitucional. Jurisdicció 
constitucional i democràcia. Models de control de 
constitucionalitat. Jurisdicció constitucional i processos 
constitucionals. 

19039 NACIONALITAT I ESTRANGERIA OP 6 
Dimensió positiva i negativa de les relacions entre les 
persones i l’estat espanyol: dret de la nacionalitat i dret 
de l’estrangeria. 

19042 
PROCÉS 
CONTENCIOSOADMINISTRATIU 

OP 6 
Organització judicial i processos ordinaris i especials 
en la jurisdicció contenciosoadministrativa. 

ASSIGNATURES OPTATIVES FORA D’ITINERARI

19043 
INTRODUCCIÓ A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS 

OP 6 
Fonaments teòrics. Actors, factors i funcions. La 
societat internacional contemporània. 

19044 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Realització de pràctiques externes en empreses i 
institucions externes. 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL

18547 TREBALL DE FI DE GRAU 

Per a l’avaluació del Treball de Fi de Grau s’ha d’acreditar 
com a mínim un nivell B1 del marc de Referència Europeu per 
a les llengües modernes, encara que es recomana el B2. 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l’alumnat ha de complir 
els requisits establits en la normativa de permanència i 
continuació d’estudis per als estudiants matriculats en títols 
de grau de la Universitat d’Alacant vigent. 
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19026 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 9 

El procés d’integració europeu. El sistema institucional. 
El sistema jurídic. El sistema jurisdiccional. Dret de la 
Unió Europea i dret intern. Drets fonamentals i 
ciutadania. Relacions exteriors. 

19027 DRET INTERNACIONAL PRIVAT OB 9 

El DIPr com a sistema regulador dels problemes 
específics de les situacions privades internacionals; 
sistema de fonts del DIPr.; competència judicial 
internacional; el procés civil amb element estranger: a) 
especialitats del procés amb element estranger; dret
aplicable; eficàcia en l’ordenament espanyol d’actes i 
decisions estrangeres. Anàlisi particular de l’estatut 
personal, patrimonial i formal. Dimensió positiva i 
negativa de les relacions entre les persones i l’estat 
espanyol: dret de la nacionalitat i dret de l’estrangeria. 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

19028 DRET CONCURSAL OP 6 

Insolvència patrimonial i concurs; declaració del concurs 
i òrgans; efectes de la declaració del concurs sobre el 
deutor, sobre els crèdits dels creditors i sobre els 
contractes; determinació de la massa activa i passiva; 
les solucions al concurs: el conveni i la liquidació; la 
qualificació, la conclusió i la reobertura del concurs. 

19031 

EXECUCIÓ CIVIL I 
PROCESSOS CIVILS 
ESPECIALS 

OP 6 
Execució civil. Parts i competència en l’execució. Actes 
executius. Oposició a l’execució. Terceries. Mesures 
cautelars. Processos civils especials. 

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA 

19034 DRET DE SOCIETATS OP 6 
Part general del dret de societats. Societats de 
persones. Societats de capital. Altres formes jurídiques 
d’organització d’empreses. 

19035 DRET DEL CONSUM OP 6 

El dret de consum. Gènesi, conceptes bàsics i 
normativa aplicable. Protecció de la salut i la seguretat 
dels consumidors i usuaris. Responsabilitat civil per 
danys derivats de productes o serveis de consum. Els 
drets de representació, consulta i participació dels 
consumidors i usuaris. Vies jurídiques de protecció dels 
drets i interessos dels consumidors i usuaris. Protecció 
dels legítims interessos econòmics i socials dels 
consumidors. Publicitat de productes i serveis. 
Contractes celebrats amb consumidors. Garanties dels 
productes i serveis. 

ITINERARI 3: DRET PÚBLIC 

19040 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
URBANISME I MEDI AMBIENT 

OP 6 

Ordenament territorial, urbanístic i ambiental. Distribució 
constitucional de competències. Administracions 
Públiques competents. Planificació i organització del 
territori. Estatut bàsic de la propietat del sòl. Gestió 
urbanística i intervenció en l’ús del sòl. Principis 
ambientals. Avaluacions ambientals. Intervencions 
administratives. Tutela ambiental. Responsabilitat 
ambiental. 

19041 
PROCEDIMENTS TRIBUTARIS I 
PRESSUPOSTARIS 

OP 6 

Procediments de gestió tributària. Procediment 
d’inspecció tributària. Procediment de recaptació 
tributària. Procediments de revisió tributària. 
Procediment sancionador en l’àmbit tributari. 
Procediment d’elaboració dels pressupostos. 
Procediments d’execució i control dels pressupostos. 
Procediments de despesa pública, amb especial 
referència als procediments en matèria de subvencions. 

19045 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca 
la Junta de Facultat, en un treball d’investigació o 
treballs aplicats associats al títol. 

ITINERARI 1: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

19029 DRET DE DANYS OP 6 
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19030 DRET PENITENCIARI OP 6 

Concepte de dret penitenciari. Sistema de compliment 
de les penes privatives de llibertat. El jutge de 
vigilància penitenciària. Alternatives a la pena de 
presó. 

19032 
LA PROVA EN EL PROCÉS 
PENAL 

OP 6 
Actes d’investigació. Prova anticipada. Prova 
preconstituïda. Mitjans de prova. Pràctica de la prova. 
Presumpció d’innocència. Valoració de la prova. 

ITINERARI 2: DRET PATRIMONIAL I DE L’EMPRESA 
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ITINERARI 3: DRET PÚBLIC 
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ASSIGNATURES OPTATIVES FORA D’ITINERARI 
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PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi:
Erasmus està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països 
membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com  també d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de mobilitat nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

 

 el Programa d'Aprenentatge Permanent 

13

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7
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9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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