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Aránzazu Calzada González, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 24 
de febrer de 2015, va aprovar per unanimitat 
el nomenament com a Doctor Honoris Causa per 
la Universitat d’Alacant del Dr. Giuseppe Zaccaria, 
Rector de la Universitat de Pàdua. 

I perquè així conste, firme i segell el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc. 
de la Universitat, a Alacant vint-i-sis de febrer de 
dos mil quinze.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 24 
de febrero de 2015, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Alicante del Dr. D. Giuseppe Zaccaria, 
Rector de la Universidad de Padua.

Y para que así conste, firmo y sello la 
presente certificación, con el visto bueno del 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a  
veintiséis de febrero de dos mil quince.
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El Consell de Govern i el Claustre de doctores i doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es 
reuniran al pati de la Facultat de Dret, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i 
tots seuran d’acord amb el protocol establert. 

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”. 
“Es va a iniciar l’acte de Clausura del curs acadèmic 2014-15”.
“A continuació es farà la investidura de les noves doctores i doctors”.
“Ateses les facultats que m’han estat conferides, en el seu ús i en nom de Sa Majestat el Rei, us atorgue 
el grau de doctor, per a això, vos imposaré els atributs que vos identificaran”.
“La secretària general cridarà a l’estrada les noves doctores i doctors i els respectius padrins i padrines.”

La secretària general diu:
“A continuació el rector us imposarà els atributs que us identificaran com a doctores i doctors; el birret 
representa la distinció i protecció en la millora de la ciència; els guants blancs com a símbol de la 
fortalesa que han de conservar les vostres mans i també com a signe de la vostra dignitat; i la medalla 
com a símbol de la vostra incorporació al claustre de doctores i doctors de la Universitat d’Alacant.”

El rector imposa a cadascun dels doctors i doctores la medalla, el birret i els fa lliurament dels guants, 
finalment abraça a cadascun d’ells i als seus respectius padrins i padrines.

Després de la investidura, el cor interpreta el Signore delle cime.



El rector diu:
“Ara procedirem a la imposició de la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant al senyor 
Salvador Ordóñez Delgado”.
“Té la paraula la secretària general”.

La secretària general pren la paraula per a la lectura de l’acta de concessió i crida a l’estrada l’interessat. 

El rector diu:
“Ara procedirem a la imposició de la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant al senyor 
Ignacio Jiménez Raneda”.
“Té la paraula la secretària general”.

La secretària general pren la paraula per a la lectura de l’acta de concessió i crida a l’estrada l’interessat. 

El rector diu:
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor del Dr. Giuseppe Zaccaria”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí i la padrina del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.
“Que el Dr. Carlos Barciela López i la Dra. Mónica Martí Sempere façen la laudatio del candidat”.

La padrina i el padrí pronuncien la laudatio del doctorand i conclouen amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licitem amb tota consideració i encaridament demanem que s’atorgue i es conferisca al Dr. Giuseppe 
Zaccaria el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el Dr. Giuseppe Zaccaria siga investit com a doctor honoris causa?”



El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al Dr. Giuseppe Zaccaria, a la seua padrina i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al Dr. Giuseppe Zaccaria”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim el 
grau de doctor honoris causa; i, com a símbol de tan alt honor, us imposem la medalla com a atribut 
per la vostra incorporació al Claustre.”.

El rector imposa la medalla.
“Us imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits”.

El rector imposa el birret al doctor honoris causa
“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.

El rector mostra al candidat el Llibre de la Ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.

A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta 
Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la puresa i la fortalesa que les vostres mans han 
de conservar i, també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.



El rector diu:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

El rector abraça el doctor honoris causa.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa, torna al seu lloc a la mesa presidencial.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulga que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i hi prestareu concurs, suport i consell en els assumptes universitaris, 
sempre que us siga requerit”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 
“Seieu”.

El doctor honoris causa i els seus padrins tornen als seus llocs.

El rector invita el nou doctor honoris causa a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el Dr. Giuseppe Zaccaria”.



Discurs del doctor honoris causa.

En acabar el discurs del doctor honoris causa, el rector pronuncia el seu discurs.

Discurs del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

El rector diu
“Declare clausurat el curs acadèmic 2014-15 de la Universitat d’Alacant”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Signore delle cime 
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Direcció del Coro
Ramón Ismael Jover Amorós

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.



VE
NI
, C

RE
AT
OR

 S
PI
RI
TU

S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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GIUSEPPE ZACCARIA

Nascut a Pàdua el 25 de març del 1947, es va graduar en Dret per la Universitat de Pàdua el 1970 amb la 
màxima qualificació. Va ampliar la seua formació en les universitats d’Oxford, Saarbrücken i Washington, gràcies 
a diferents beques d’estudis.

Deixeble d’Enrico Opocher, va iniciar la seua carrera docent com a professor adjunt de Filosofia del Dret en 
la Universitat de Pàdua i com a professor de Teoria de l’Estat i Filosofia del Dret a la Universitat de Sàsser.

Del 1983 al 1985 va ser professor associat de Teoria General del Dret en la Universitat de Ferrara, i entre el 
1986 i el 1990 va impartir Filosofia del Dret en aquesta Universitat.

El 1990 es va incorporar a la Universitat de Pàdua, en la qual assumeix la docència de les assignatures 
Teoria General del Dret, Drets Humans i Informàtica Jurídica a la Facultat de Ciències Polítiques. Ha ensenyat 
metodologia legal a l’Escola Galileu de Pàdua i ha impartit conferències i seminaris a les universitats de 
Jerusalem, Amiens, Bonn, Berlín, Buenos Aires, Oxford, La Sorbona, Columbia (Nova York), en l’Ecole des Hautes 
Etudes (París) i en l’Institut Universitari Europeu (Florència).

Les seues publicacions tracten principalment temes relacionats amb la filosofia de l’experiència jurídica i 
la filosofia hermenèutica, la interpretació jurídica, la teoria hermenèutica de la llei, la jurisprudència, la 
metodologia jurídica, la relació entre l’autoritat i el poder i els problemes polítics i institucionals contemporanis. 
Els seus assajos i llibres han sigut traduïts a l’anglès, el francès i l’espanyol.

Des del 1996 és director de la revista Ars Interpretandi. Annuario di Ermeneutica Giuridica, publicada a 
Itàlia per l’editorial Cedam (des del 2007 per Carocci) i a Alemanya per l’editorial Lit Verlag en la versió 



angloalemanya. Així mateix, forma part del comitè científic de nombroses revistes italianes i internacionals. 
També col·labora habitualment amb el periòdic econòmic Il Sole 24 Ore.

Forma part del Consell Científic de la Societat Italiana de Filosofia del Dret des del 2005 i és membre, entre 
altres institucions, de l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti de Pàdua, de l’Accademia dei Concordi 
de Rovigo, de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques de Madrid, de la Societat de Cultura Europea 
de Venècia i de l’Associació Henri Capitant de Dret Comparat a París.

En la Universitat de Pàdua ha ocupat diversos càrrecs acadèmics que mostren el seu compromís creixent i 
constant amb la institució. Entre el 1992 i el 2001 va ser director del departament de Dret Comparat i degà 
de la Facultat de Ciències Polítiques. Del 1996 al 2002 va ser vicerector de relacions amb la ciutat i les 
institucions polítiques del territori. Al novembre del 2002 va ser nomenat vicerector vicari de la Universitat de 
Pàdua i va exercir el càrrec de vicerector d’Ensenyament durant els anys 2002 i 2003, i va assumir els dos 
anys següents el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Relacions amb les Universitats Estrangeres. A partir 
de novembre del 2007, va ser nomenat delegat per a l’estudi dels problemes relacionats amb la universitat i 
els museus. L’octubre del 2009 es va convertir en el rector de la Universitat, un càrrec que continua ocupant 
actualment. 

Del 2010 al 2011, va ser president d’honor del Grup de Coïmbra, una xarxa que reuneix les 40 universitats 
europees més antigues i prestigioses (entre les quals, les d’Oxford, Barcelona, Cambridge, Bolonya, Pàdua, 
Lovaina, Leiden, Göttingen, Heidelberg i Salamanca).

Entre les distincions que ha rebut al llarg de la seua carrera podem destacar el doctorat honoris causa per la 
Universitat Vasile Goldis (Romania) rebut el 2013, el títol de comanador de l’Ordre del Mèrit de la República 
Italiana concedit el 2014 o el títol de ciutadà honorari d’Amalfi obtingut el 2005 per la seua contribució a 
la promoció i difusió de la ciència jurídica. 
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14 Carlos Abio Villarig
Mª José Albaladejo Maricó
Bernabé Aldeguer Cerdá
Ángel Ávila Freire
Salvador Aznar García
Tomás Baenas Tormo
Antonio José Bellido Alonso
Irene Belmonte Martín
Jordi Bermejo Bermejo
Irene Bosque Martínez
Erica Briones Vozmediano
Vicente Brotons Torres
Eduardo Buxaderas Pérez de Armiñán
Miguel Cano González
Margarita Capdepón Frías
Iván Capdevila Castellanos
Maria del Pilar Carbonell Blasco
Stela Carbonell Bonete
Jesús Carmona Calero
Federico Carreres Ponsoda
Juan Carlos Castro Domínguez
Lucía Catalá Esteve
Gaetano Cerchiello
Alexandros André Chaaraoui
Servando Chinchón Payá
Pilar Coloma Torregrosa
Natalia Cuesta Garrote
José Manuel de Haro García

Mª Teresa del Olmo Ibáñez
Humberto Díaz Pando
Gaspar Díez Pomares
Karen Beatriz Disante Bertone
Antonio Domene Vico
Pilar Fabregat Baeza
Mª Ángeles Feliu Albaladejo
Antonio Celso Fernández Orquín
Antonio Luis Ferrándiz Colmeiro
Benoît Filhol
Manuel Gallar Pérez-Albaladejo
Daniel Alonso Gamero Quijano
Javier García Albero
Elena García Antón
Fco. Jesus García García
Manuel Vicente Gascó González
Ana María Gómez Marín
Ana González Galán
Susana González López
Daniel Gosálbez Martínez
Maria Dolors Gregori Casamayor
Carla Guarinos Marhuenda
Mario Guilló López
Raúl Gutiérrez Fresneda
Tranquilina Gutiérrez Gómez
David Hidalgo García
Óscar Mauricio Jiménez Peña
Nicolay Rumyanov Kovachev



Mirko Kunowsky 
Eduardo Larriba Tornel
Adi Estela Lazos Ruiz
José Ramón Lillo Jara
Estefanía López Llopis
Begoña Ana López Monsalve
Rosario López Poma
Francisco Javier Lorenzo Espinosa
Gonzalo Lorenzo Lledó
Juan Mancebo Aracil
Haila Manteghi
Ana Martínez Asencio
Ginesa Martínez del Vas
Regina Martínez Flores
María Martínez Ramos
Antonio Martínez Sabater
Manuel Mas Devesa
Emilia Mataix Ferrándiz
Alejandro Mate Morga
Epifania Natalia Medina Artiles
Leda Miguelina Menéndez Carrera
Nieves Merchán Felipe
Mª Carmen Mezquita Pipió
Izaskun Inmaculada Miguel García
Juan Javier Miro Pérez
Luis Moreno Izquierdo
Miguel Ángel Navarro Amorós
Fernando Javier Navarro Moles

Pedro Ramón Navarro Robles
Víctor Diego Navarro Sánchez
Jesús Orbea Mira
Alfonso Ortega Giménez
Samuel Ortiz Pérez
Sergio Orts Escolano
Nuria Ortuño García
Mohammed Ouzzine
Ramona Oviedo Prieto
Carla Leticia Paz Delgado
Pamela Eliana Pereyra Zamora
Miguel Fernando Pérez Blasco
Santiago Ponsoda Lopez de Atalaya
Vicente Ramón Poveda Clement
Alfredo Ramírez Hernández
Mª Dolores Rey Martínez
Elisa Trinidad Rico Cánovas
Marisa Rico Santacruz
Iluminada Rodríguez Pastor
Ana Belén Roig Hernández
Óscar Miguel Rojas Herrera
Diego Roldán Monsalve
Adela Romero Tarín
Mª Rafaela Seguí Terol
Mireia Luisa Sempere Tortosa
Rita Yvelice Sibello Hernández
Juan Alberto Sirvent Pérez
Lorenzo Iván Soto Oyarzun



Zakaria Tabti
Mª Elvira Torregrosa Salcedo
Blanca Torres Manrique
Issam Touhami
Mª Paz Trillo Alarcón
Javier Valdés Abellán

María Adela Valdés Saenz
Rafael Jesús Valdivieso Sarabia
Andrea Vásquez Morales
Enric Verdú Parra
Celia Villalba Martínez


