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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET ROMÀ I LA SEVA RECEPCIÓ A EUROPA

Codi 101801

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 TRONCAL Presencial

Grau en Dret 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 1.8 4.2

Nombre de grups 3 2

Coordinació PIÑOL ALENTA, JAIME

Departament/s DRET PRIVAT

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial: 60 hores 
60% no presencial: 90 hores

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició LES CLASSES S'IMPATIRAN EN CATALÀ

Distribució de crèdits COCH ROURA, NÚRIA 13,8 

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

DAURA RAMON, JORDI jordi.daura@udl.cat 4,2

PIÑOL ALENTA, JAIME jaume.pinol@udl.cat 9,6

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura Dret Romà es centra principalment en les institucions existents al Dret Romà que tenen una transcendència al dret vigent. Especialment important són els temes
d’introducció històrica que ens permeten entendre les diferents fons jurídiques que van anar apareixent durant els segles d’evolució del Dret Romà.

 Es sol afirmar que la influència del Dret romà en el Dret modern es concentra en el Dret patrimonial (Drets reals i Dret d'obligacions). En el cas de Catalunya, però, aquesta influència es
perllonga significativament en el Dret de família patrimonial i en el Dret successori. L’assignatura permet, doncs, a l'alumne interessat, orientar el seu currículum cap al Dret privat
modern.

Es recomana consulteu el apartat "recursos" on es penjaran les informacions que el professor consideri adients.

Els llibres recomanats que millor s'adapten al programa de classes son: Fernández de Buján, A. Derecho Romano. Aranzadi 2.017 Miquel, J. Derecho Romano. Marcial Pons 2016 Es
poden utilitzar altres obres anteriors d'aquests autors com Fernández de Buján, A Derecho Privado Romano Iustel o Miquel, J Derecho Privado Romano. Marcial Pons En aquest cas
poden haver parts del programa de l'assignatura que no estiguin tractats (història de les fonts) i altres en canvi, poden estar molt desenvolupades.

La docència d'aquesta assignatura està prevista fer-la de forma presencial. En cas que degut a circumstàncies extraordinàries no es pogues fer així, adjuntem la següent informació que
els alumnes han de conèixer.

Informació sobre la transmissió i l'enregistrament de dades personals dels docents i dels estudiants de la Universitat de Lleida arran de la impartició de docència en instal·lacions de la
UdL i a distància La Universitat de Lleida informa que, en funció dels canvis a què es vegi obligada d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, les disposicions de la UdL o
l’assegurament de la qualitat de la docència, pot transmetre, enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu d’impartir la
docència en instal·lacions de la UdL o a distància. Al seu torn, encoratja les persones afectades perquè, en el cas de la docència a distància, triïn els espais que menys incidència
tinguin en la seua intimitat. I, en general, es recomana optar preferentment per les interaccions en el xat o sense activar la càmera, quan no es duguin a terme activitats docents que per
les seues característiques exigeixin una interacció oral o visual. El responsable de l'enregistrament i l'ús d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida –UdL– (dades de contacte
del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes dades
personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura. En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents: • Oferir la possibilitat
d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona. • Garantir l'accés als continguts als estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre
d'altres, no hi hagin pogut participar. • Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació. Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments
per a altres finalitats, o en àmbits aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts inclosos en
webs propietat de la UdL. En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran durant el temps que decideixi qui imparteix l’assignatura, d’acord amb criteris estrictament
acadèmics, i, a tot estirar, s’han d’eliminar al final del curs acadèmic actual, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). Aquestes dades personals són
imprescindibles per impartir la docència en l’assignatura, i la definició dels procediments de docència, en especial la que es fa a distància, és una potestat de la UdL en el marc del seu
dret d'autonomia universitària, com preveuen l’article 1.1 i l’article 33.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el
consentiment de les persones afectades per transmetre’n o enregistrar-ne la veu, la imatge i, si s’escau, l’entorn físic que hagin triat, amb aquesta exclusiva finalitat, d’impartir la
docència en l’assignatura. La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. Les persones afectades poden accedir a les seues dades; sol·licitar-
ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant un escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per
mitjans no electrònics

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Explicar les institucions jurídiques romanes

2. Percebre l'evolució històrica de les institucions jurídiques

3. Explicar la influència del dret romà en el dret modern europeu

4. Aplicar els coneixements de la matèria a la pràctica

5. Utilitzar la terminologia tecnico-jurídica pròpia de la matèria

Competències

Competències generals Competències específiques

CE1 Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, esquemes conceptuals,
institucions i procediments del sistema jurídic.
CE5 Capacitat per identificar i interpretar les font del dret vigent.
 CE7 Capacitat per a construir una decisió jurídica raonada.
CG1 Capacitat d'anàlisis i síntesis.
CT1 Correcta comunicació oral i escrita del llenguatge tècnic.

 
 
Dret Romà  
1. Comprendre que el Dret és un producte històric.
2. Capacitat per identificar i resoldre problemes jurídics en el marc del sistema institucional del Dret privat romà.
4. Capacitat per analitzar textos jurídics de Dret privat romà.
5. Capacitat per exposar i defensar oralment de manera sintètica i clara els resultats d’un treball d’investigació així com l’ anàlisi textual i els arguments jurídics
emprats en la resolució dels casos que el treball comporti.
6.-Demostrar conocimiento de las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del sistema jurídico.
7.-Capacidad para identificar e interpretar las fuentes del derecho vigente

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

EL DRET A ROMA I LA SEVA RECEPCIÓ A EUROPA:

LLIÇÓ 1: HISTÒRIA DEL DRET ROMÀ I INTRODUCCIÓ

LLIÇÓ 2: INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT ROMÀ. LES PERSONES

LLIÇÓ 3: DRET DE SUCCESSIONS
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LLIÇÓ 4: PROCÉS CIVIL ROMÀ

LLIÇÓ 5: LES COSES

LLIÇÓ 6: DRETS REALS

LLIÇÓ 7: DRET D’OBLIGACIONS I CONTRACTES

 

El programa proposat al pla docent és indicatiu ja que el temps de que disposem per consolidar el estudi d’aquestes matèries és insuficient. Tanmateix servirà al alumne per comprendre
l’abast del Dret Roma. A les explicacions de classe i també al aula global es reflectiran els temes que seran objecte de efectiu estudi i per tant matèria d’examen. Pla de
desenvolupament de l'assignatura al començament de curs es seguiran només classes teoriques en grup gran fins que els alumnes adquireixin els coneixements suficients per realitzar
pràctiques A l'aula global es penjarà el començament de les clàsses pràctiques.

Eixos metodològics de l'assignatura

La part teòrica es desenvolupara mitjançant classes magistrals amb el grup complet d'alumnes

Les classes pràctiques es portaran a terme en sessions reduïdes d'alumnes (la meitat del grup)

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Al començament de curs es seguiran només classes teòriques en grup gran fins que els alumnes adquireixin els coneixements suficients per realitzar pràctiques A l'aula global es
penjarà el començament de les clàsses pràctiques

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació

 

EVIDÈNCIES D'AVALUACIÓ

 

CRITERI GENERAL

La qualificació de l'alumne, sota el principi de l'avaluació continuada, es farà, principalment encara que no única, d’acord amb dos exàmens finals escrits, un de teòric i un altre de
pràctic, que podran contenir, totalment o parcial, preguntes de tipus test. La manca de qualsevol evidència d’avaluació, comportarà la qualificació de No Presentat (NP).

L’alumne decaurà en el seu dret a l’examen o a la nota final si no compleix amb les exigències de temps i forma per a cada evidència avaluativa o no presentar-se a l’hora a la
convocatòria d’examen.

Criteri complementari (avaluació continuada)

L'interès i la participació activa a classe, en les activitats recomanades durant el curs, les eventuals conferències organitzades des de l'assignatura, etc., són activitats pròpies de
l'avaluació continuada i seran tingudes en compte a l'hora de la qualificació final de l'alumne.

Criteri defectiu d'avaluació

En tot cas, donant compliment a l'art. 1.5.2 de la Normativa de l'Avaluació i de la Qualificació de la Docència en el Graus i Màsters a la UdL,, quan un/a estudiant acrediti
documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l’assignatura, conciliació de
la vida laboral i familiar i estades de mobilitat) podrà optar per una prova única de validació de competències i coneixements, amb una valoració del 65% per a la part teòrica i del 35%
per a la pràctica, que es realitzarà el dia i en l’horari establert al calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de l’avaluació ordinària i, si és el cas, en el de la recuperació. A
l’avaluació única li seran aplicables els mateixos criteris valoratius de l’avaluació continuada (vegeu els apartats corresponents), especialment per a obtenir la nota final
global d’aprovat. Es podrà tenir en compte l'activitat duta a terme per l'alumne durant el curs per a l'eventual millora de la nota resultant de l'examen. La sol·licitud d'aquesta modalitat
avaluativa s'haurà de realitzar, com a màxim, fins al 22 d'octubre de 2021 amb acreditació documental i, un cop feta, no es podrà modificar. El document de sol·licitud que han d'omplir
els alumnes i lliurar al professor responsable de l'assignatura es troba a http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-
alternativa.pdf

Informació rellevant

No és permesa l'entrada de l'alumne un cop començat l'examen, és a dir, començat el dictat de les preguntes i, per tant, decaurà en el seu dret a examinar-se constant en la qualificació
com a No Presentat en la convocatòria ordinària.

D’acord amb l’art. 3.1 de la normativa d’avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes
fraudulents. L’estudiant que utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar l’examen o la prova, i quedarà subjecte
a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra normativa de règim intern de la UdL.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

1) PROVA ESCRITA. EXAMEN TEÒRIC ORDINARI

Data i lloc: la data, hora, lloc i modalitat definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau

Grau en Dret:

Doble Grau Dret/ADE:

Valoració percentual: 60%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

Examen teòric o teòrico-pràctic final sobre el programa en acabar el curs. La valoració d'aquesta prova, per poder optar a una qualificació final global d’aprovat, no pot ser inferior a
un 4 sobre 10 en cada pregunta; una nota inferior pot comportar Suspens a la nota final de la convocatòria, amb independència de la nota obtinguda en qualsevol de les altres
evidències avaluatives. Aprovat = 5.

En cas de superar aquesta part teòrica, però no tenir dret a qualificació final global per no haver assolit nota suficient en qualsevol dels altres criteris, podrà mantenir la nota obtinguda per
a la convocatòria de recuperació.

2) PROVA ESCRITA. EXAMEN PRÀCTIC ORDINARI
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Data i lloc: la data, hora, lloc i modalitat definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau o Doble titulació

Grau en Dret:

Doble Grau Dret/ADE:

Valoració percentual: 30%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

Examen teòrico-pràctic, mitjançant la resolució d'un supòsit de fet conforme a les qüestions que s'hi plantegin, sobre la matèria continguda en el programa. La valoració d'aquesta prova,
per a poder optar a una qualificació final global d’aprovat, no pot ser inferior a un 4 sobre 10 (si s'escau, la nota s'ha d'obtenir en cada pregunta); una nota inferior pot comportar
Suspens a la nota final de la convocatòria, amb independència de la nota obtinguda en qualsevol de les altres evidències avaluatives. Aprovat = 5. Si no s'indica el contrari, per a la part
pràctica l'alumne podrà valer-se dels textos legals que consideri convenients, sempre que no continguin cap mena d'anotació diferent a la del text de la norma, incloent la manuscrita, que
pugui ser considerada pel professor com un ajut inapropiat tenint en compte les característiques de la prova plantejada.

En cas de superar aquesta part pràctica, però no tenir dret a qualificació final global per no haver assolit nota suficient en qualsevol dels altres criteris, podrà mantenir la nota obtinguda
per a la convocatòria de recuperació.

Observacions

La prova es farà a continuació de l'examen teòric

 

3) EVALUACIÓ ÚLTIM CAS PRÀCTIC.

S’avaluarà l’última de les pràctiques que es realitzi  durant el curs. Aquesta pràctica haurà de ser objecte d’entrega, en suport paper, al professor a l’inici de l’última classe pràctica.  

Data límit de lliurament: Mateix dia de l’última classe pràctica.

Valoració percentual: 10%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

 

 CONVOCATÒRIA DE RECUPERACIÓ

Data i lloc: les dates, hores i lloc definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau o Doble titulació

Grau en Dret:

Doble Grau Dret/ADE:

Percentatge: 90%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

En cas de no superar el curs en la convocatòria ordinària, l’alumne podrà presentar-se a una única prova escrita de recuperació, sempre que s’hagi presentat prèviament a la convocatòria
ordinària d’examen.

Aquesta prova consistirà en l’avaluació dels coneixements teòrics i pràctics relatius al contingut de l’assignatura amb el mateix percentatge de l'examen de la convocatòria ordinària. Si
no s'indica el contrari, per a la part pràctica l'alumne podrà valer-se dels textos legals que consideri convenients, sempre que no continguin cap mena d'anotació diferent a la del text de la
norma, incloent la manuscrita, que pugui ser considerada pel professor com un ajut inapropiat tenint en compte les característiques de la prova plantejada.

Si és el cas, per a aquesta convocatòria es podrà mantenir la nota de l'evidència avaluativa superada en la convocatòria ordinària i, per tant, l'alumne podrà examinar-se únicament de la
part en la que no ha obtingut nota suficient. Si opta per examinar-se també de l'evidència avaluativa superada, la decisió implica la renúncia a mantenir la nota prèviament obtinguda i la
nota final serà el resultat de la nova prova, globalment considerada.

En la convocatòria de recuperació es mantindrà també la nota de la última pràctica corregida, segons s’estableix en el punt 3). Si és el cas, es valorarà de la mateixa manera que per la
convocatòria ordinària l'interès i la participació en les activitats recomanades durant el curs.

En qualsevol cas, per a poder optar a l'aprovat la qualificació no pot ser inferior a un 4 sobre 10 en cada pregunta o part.

Bibliografia i recursos d'informació

Els manuals recomanats són: 

Fernández de Buján, A. Derecho Romano. Aranzadi 2.017

Miquel, J. Derecho Romano. Marcial Pons 2016

Les versions anteriors dels manuals del  Professor Fernández de Buján y Miquel es poden fer servir, tenint en compte que no faciliten el estudi de la matèria ja que, aquesta està
desenvolupada de forma mes extensa.

Per parts concretes de la matèria es poden utilitzar

HISTÒRIA DEL DRET ROMÀ:

-FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. (2010) : HISTÒRIA DEL DERECHO ROMANO

-FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. (2005): DERECHO PÚBLICO ROMANO.

-MIQUEL J. (1991): HISTORIA DEL DERECHO ROMANO

-KUNKEL W. (1982): HISTORIA DEL DERECHO ROMANO

-ARANGIO RUIZ V. (1980): HISTORIA DEL DERECHO ROMANO                  

-DE FRANCISCI (1954): SÍNTESIS HISTÓRICA DEL DERECHO ROMANO
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-ARIAS RAMOS/ARIAS BONET (1979): COMPENDIO DE DERECHO PÚBLICO ROMANO E HISTORIA DE LAS FUENTES          

-ZIMMERMANN, R. (2009): EUROPA Y EL DERECHO ROMANO.

-STEIN P. (1999): LE DROIT ROMAIN ET L’EUROPE.

-SOLIDORO C. (2003): LA TRADIZIONE ROMANISTICA NEL DIRITTO EUROPEO, 2 VOL.

-SIRVENT C. (2006): SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS.

INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT:

-FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. (2013): DERECHO PRIVADO ROMANO

-MIQUEL J. (1996): DRET PRIVAT ROMA.

-JÖRS/KUNKEL (1966): DERECHO PRIVADO ROMANO.                                                     

-KASER M. (1968): DERECHO ROMANO PRIVADO.

-IGLESIAS J. (1999): DERECHO ROMANO PRIVADO.

-ARIAS RAMOS/ARIAS BONET (1986): DERECHO ROMANO, 2 VOLS.

-D'ORS A. (1992): DERECHO ROMANO PRIVADO.                                                 

-GARCÍA GARRIDO M. (1985): DERECHO PRIVADO ROMANO.

PRÀCTIQUES:

Manual de casos prácticos de Derecho romano. Antonio Fernández de Buján (dir.) Juan Alfredo Obarrio Moreno (coord) Editorial Dykinson 2018 (adaptado a todo el programa)

-MIQUEL J. (1989): QUAESTIONES DOCENCIA DEL DERECHO A TRAVÉS DEL CASUISMO ROMANO (únicamente para el ámbito patrimonial, principalmente Derechos Reales)        
                                                       

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:

Lectures recomanades:

1.    EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN DE AUGUSTO DE JOAN MIQUEL

2.    LA RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN EUROPA CENTRAL DE ANDREAS WACKE

3.   CIENCIA JURIDICA EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO: IUS ROMANUM, IUS COMMUNE. COMMON LAW. CIVIL LAW. DE ANTONIO FERNANDEZ DE BUJAN.

4.   APORTACION DEL DERECHO ROMANO AL PROCESO  DE ELABORACION DEL DERECHO DE LA UNION EUROPEA DE FEDERICO FERNANDEZ DE BUJAN.

TAULA CRONOLÒGICA DE LA HISTÒRIA DEL DRET ROMÀ

EN ELS SEGÜENTS MANUALS ES TROBARÀ UNA CRONOLOGIA DELS FETS MÉS RELLEVANTS DEL DRET ROMÀ:

-     HISTORIA DEL DERECHO ROMANO DE JUAN MIQUEL

-     TEXTOS DE DERECHO ROMANO DE RAFAEL DOMINGO Y OTROS, pàg. 482 i següents.

-     MANUAL DE DERECHO ROMANO DE CÉSAR RASCÓN, pàg. 335 i següents.

-     HISTORIA Y FUENTES DE DERECHO ROMANO DE JAVIER PARICIO, pàg. 219 i següents.
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