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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

Codi 101811

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

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

7.5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 4.5

Nombre de
grups

4 3

Coordinació GALINSOGA JORDA, ALBERTO

Departament/s DRET PÚBLIC

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

40% presencial 75 hores presencials 
60% no presencial 112,5 hores de treball autónom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Grau en Dret (Català, Castellà i Anglès) 
Doble Grau Dret+ADE (Català, Castellà i Anglès) 
Grup en Anglès (Anglès)

Distribució de crèdits Dr. Albert Galinsoga Jordà: Grau en Dret i Doble Grau Dret-ADE 
Dra. Eimys Ortiz: Grau en Dret / Grup en Anglès 
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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

GALINSOGA JORDA, ALBERTO albert.galinsoga@udl.cat 21

ORTIZ HERNANDEZ, EIMYS eimys.ortiz@udl.cat 4,5

Informació complementària de l'assignatura

El Dret Internacional Públic és una matèria que aporta uns coneixements bàsics sobre l’ordenament jurídic internacional que
resulten un complement imprescindible per la formació integral del jurista, per dues raons fonamentals. En primer lloc, perquè
en una societat internacional cada vegada més interdependent i globalitzada, el Dret internacional públic ens permet analitzar
la seva regulació, la projecció exterior de l’Estat i el seu comportament, així com la resta de subjectes i actors que interactuen
en l’actual societat internacional i que la caracteritzen tal qual és avui dia. En segon lloc, perquè el procés d’ensenyament-
aprenentatge del Dret internacional públic es realitza des d’una perspectiva axiològica que fomenta una visió reflexiva i crítica
al voltant dels valors que positivitzen els principis i normes de l’Ordenament jurídic internacional i de com s’apliquen.

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

•    Explicar les característiques de la societat internacional contemporània i les tensions que s'evidencien en l’ordenament
jurídic internacional que l'ha de regular
•    Diferenciar entre els subjectes i els actors de Dret internacional
•    Descriure la interacció entre l'ordenament jurídic internacional i els ordenaments jurídics interns
•    Exposar els principis jurídics i valors que fonamenten el Dret internacional.
•    Identificar  els diversos mecanismes de formació de les normes internacionals
•    Descriure els mitjans d’aplicació de les normes internacionals

 

Competències

CE1 Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del sistema
jurídic.
CE3 Capacitat per a identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques.
CE7 Capacitat per a construir una decisió jurídica raonada.
CE11 Capacitat de negociació i conciliació.
CG3 Capacitat per al treball en equip.
CT2 Domini de les TIC aplicades al perfil del grau: tractaments de textos, bases de dades, recursos web.
CT3 Correcta comunicació oral i escrita en anglès i en el llenguatge tècnic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

CURS 2022-2023: GRAU EN DRET / DOBLE GRAU DRET+ADE

PRIMERA PART: LA SOCIETAT INTERNACIONAL I EL SEU ORDENAMENT JURÍDIC

Tema 1: Evolució històrica de la Societat internacional i les seves transformacions.

Tema 2: El sistema de les Nacions Unides: òrgans i principis.
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Tema 3: El Dret Internacional Públic com a ordenament jurídic de la Societat internacional.

SEGONA PART: L'ESTRUCTURA DEL DRET INTERNACIONAL

A) SUBJECTES

Tema 4: La subjectivitat internacional: aspectes generals.

Tema 5: L'Estat.

Tema 6: Les organitzacions internacionals.

B) LA FORMACIÓ DE LES NORMES JURÍDIQUES INTERNACIONALS

Tema 7: Característiques generals de l’estructura del sistema normatiu internacional.

Tema 8: El costum internacional. Els principis generals del Dret, els mitjans auxiliars i l'equitat.

Tema 9: Els tractats internacionals.

Tema 10: Els actes unilaterals i actes de les Organitzacions internacionals.

Tema 11: Les relacions entre el Dret internacional públic i el Dret intern.

C) L'APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL.

Tema 12: La responsabilitat internacional.

Tema 13: Els mitjans per a l'aplicació del Dret Internacional.

TERCERA PART: LES FUNCIONS DEL DRET INTERNACIONAL

Tema 14: La protecció internacional dels drets humans.

 

CURS 2022-2023: GRUP EN ANGLÈS

1. Foundations and structure of international law.

2. Sources of international law.

3. Actors in the international legal system.

4. International law in operation.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

CURS 2022- 2023: GRAU EN DRET, DOBLE GRAU DRET+ADE, GRUP EN ANGLÈS

La metodologia utilitzada en aquesta assignatura combina les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge:

1. Sessions teòriques.

Impartides habitualment en el Grup Gran (GG). En les mateixes es desenvolupa el contingut de l’assignatura estructurat en
diferents temes intentant exposar de manera clarificadora els principals conceptes, orientant a l’estudiantat en el seu procés
d’aprenentatge i oferint-li bibliografia complementaria.

2. Sessions pràctiques.

Realitzades en el Grup PraAula (PraAula) tenen com a objectiu, per un banda, contribuir a que l’estudiantat s’exerciti i
aprengui a aplicar els continguts teòrics a situacions particulars. D'altra banda, en relació a alguns temes que formen part del
contingut de l'assignatura s'utilitzarà el mètode invers, és a dir, a partir de les les activitats proposades i realitzades en les
sessions pràctiques es deuduirà el marc teòric.

En el marc de les classes pràctiques s’utilitzaran diverses estratègies metodològiques que es treballaran de forma individual
però també mitjançant el treball en equip. Consistiran fonamentalment en les següents: estudi de casos, anàlisi de
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jurisprudència, debat sobre lectures recomanades, algunes d’elles en anglès.

3. Activitats complementaries.

Les anteriors activitats d'avaluació es podran complementar amb l'assitència a altres activitats dedicades a temàtiques
relacionades amb el contingut de l’assignatura; com per exemple: conferencies, jornades, Programa aules contra la pobresa o
el Cicle de cinema i drets humans o xerrades en l'espai aula, entre altres. En el moment oportú s'informarà a classe de les
mateixes.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CURS 2022-2023: GRAU EN DRET i DOBLE GRAU DRET i ADE

L'assignatura serà impartida pel professor Albert Galinsoga. El professor informarà, a classe, de la programació exacta de
l'assignatura i avisarà de l'inici de les classes pràctiques.

 Dates
(Setmanes)

 Activitat Presencial  Activitat treball autònom

 1 setmana Presentació de l’assignatura  

 2 setmana
Exposició teòrica
 

Estudi personal
 

 3 setmana
Exposició teòrica
 

Estudi personal

 4 setmana
Exposició teòrica (No hi haurà classe teòrica al doble
grau amb motiu de dia festiu)

Estudi personal

 5 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 6 setmana
Exposició teòrica
Sessió pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 7 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 8 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 9 setmana  Prova escrita  
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 10 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal. En el marc de les
pràctiques

 11 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 12  setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 13 setmana No hi haurà docència per dies festius  

 14 setmana
 

Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 15 setmana
 

Exposició teòrica
Sessió Pràctica

 Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 16 setmana
 

Prova escrita  Estudi personal

 
 19 setmana

Recuperació de l'assignatura  Estudi personal

CURS 2022-2023: GRUP EN ANGLÈS

La professora proporcionarà la programació als estudiants.

 Dates
(Setmanes)

 Activitat Presencial  Activitat treball autònom

 1 setmana Presentació de l’assignatura 
Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 2 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic
 

 3 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic
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 4 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 5 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 6 setmana Exposició teòrica
Estudi persona, preparar el cas
pràctic

 7 setmana
Exposició teòrica 
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 8 setmana 
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 9 setmana PROVA Estudi personal

 10 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal. En el marc de les
pràctiques

 11 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 12  setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 13 setmana
Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal, preparar el cas
pràctic

 14 setmana
 

Exposició teòrica
Sessió Pràctica

Estudi personal

 15 setmana
 

Exposició teòrica
Sessió Pràctica

 Estudi personal preparar el cas
pràctic

 16 setmana
 

Prova teòrica i Prova Pràctica  Estudi personal

 
 19 setmana

Recuperació de les proves teoriques  Estudi personal
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Sistema d'avaluació

CURS 2022-2023: GRAU EN DRET (Grups en Català i Castellà) i DOBLE GRAU DRET I ADE

Resum de les activitats d’avaluació:

         ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Ponderació Data     Observacions Recuperació

1. Prova escrita sobre la teoria

 
 

  40%
 

Web
Grau

 
1.- Es farà una revisió individual de la
prova que servirà d’activitat
d’ensenyament- aprenentatge per tal de
millorar en el marc de l’avaluació
formativa o continuada.
2.- L'alumne que no l'hagi superat té la
possibilitat de recuperaració de la
prova.

 
 
 
 SI
 
 

 
 

2. Prova escrita sobre la teoria 
 
 

 40 %
Web
Grau

 
1.- Es farà una revisió individual de la
prova que servirà d’activitat
d’ensenyament-aprenentatge per tal de
millorar en el marc de l’avaluació
formativa o continuada.
2.- L’alumne que no l’hagi superat té la
possibilitat de recuperació de
cadascuna de les proves.

 
SI

 3. Avaluació sessions pràctiques (Grup PraAula):
Hi haurà alguns casos que se treballaran
individualment i i/o en equip.
Alguna pràctica consistirà en assistir a alguna activitat
que complementa el contingut de l'assignatura com
per exemple: Jornades, Programa aules contra la
pobresa o el Cicle de cinema i drets humans. En el
moment oportú s'informarà a classe de les mateixes.
 

 
 
 
 20 %
 
 

 

 
Es dedicaran a analitzar en comú el cas
o tema proposat a partir del treball
autònom fet  per cada estudiant i/o el
treball de grup a classe mitjançant
l’exposició de cada equip o responent
de forma individual per escrit a les
preguntes formulades.

 

Observacions a tenir en compte:

1. Totes les activitats d'avaluació són obligatòries.
2. En el cas de les sessions pràctiques, per a que puguin comptar com activitat d’avaluació cal haver assistit a un 80%

de les classes pràctiques. Es corregirà només un percentatge de les sessions pràctiques.
3. L'estudiant té dret a recuperar únicament aquelles proves el valor de les quals sigui igual o superior al 30% d'acord amb

la Normativa de la UdL.
4. Es considerà NO PRESENTAT l’alumne que realitzi només una o cap de les activitats d’avaluació previstes.
5. 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.

 

Avaluació alternativa/única

En cas que una/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...) podrà optar per la
realització d’una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el mateix dia de l’examen de
l’assignatura assenyalat en el calendari d’avaluació del Grau. Els alumnes tenen fins al 30 de setembre de 2022 per presentar
aquesta documentació.

2022-23



Aquesta prova consistirà en un examen final únic.

Aquesta avaluació té dret a recuperació.

 

CURS 2022-2023: GRUP EN ANGLÈS

Prova de teoria 1: 35%
Prova de teoria 2: 35%
Prova de pràctica: 15%
Essaig: 5% 
Activitat d'innovació docent: 10%

Observacions a tenir en compte: 

1. L'assistència a classe és obligatòria.
2. La nota de pràctica, de l'assaig i de l'activitat d'innovació docent se sumaran únicament si s'han superat cadascuna de

les proves teòriques (bloc un i bloc dos) amb una nota mínima de 5/10 (en cada prova).
3. L'estudiant té dret a recuperar únicament aquelles proves el valor de les quals sigui igual o superior al 30% d'acord amb

la Normativa de la UdL.
4. Es considerà NO PRESENTAT l’alumne que realitzi només una o cap de les activitats d’avaluació previstes.
5. En el supòsit: que l'alumne hagi obtingut la qualificació d'Excel·lent i vulgui obtenir matricula d’honor, caldrà notificar-ho

al professor i la professora i fer un altre examen.
6. 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.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

La biblioteca posa a disposició de l'estudiantat recursos molt interessants per facilitar la preparació de les diverses
assignatures, en particular, les anomenades BIBLIOGUIES.

Les podeu consultar a l'adreça: https://biblioguies.udl.cat/dret

Respecte a l'assignatura es recomana la bibliografia següent:

BÀSICA

DÍEZ DE VELASCO, Manuel: Instituciones de Derecho Internacional Público, ed.  tecnos, Madrid, 2017.
DÍEZ DE VELASCO, Manuel: Las Organizaciones Internacionales, ed. tecnos, Madrid, 2010.

OBLIGATORI: Prof. Eimys Ortiz: ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARIA, Paz: Sistema de derecho internacional público, 2018:
acces online Biblioteca UdL:

http://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1376201__Ssistema%20de%20derecho%20internacional__Orightresult__U__X6?
lang=cat&suite=def

PER LA PART EN ANGLÈS

HENRIKSEN, A.: International Law, 3rd edition, 2021, Oxford University Press. (MANDATORY)
HERNÁNDEZ, G.: International Law, 2nd edition, 2022, Oxford University Press. (MANDATORY)
DIXON, M.: Textbook on International Law, 7th edition, 2013,Oxford University Press.
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KLABBERS, J.: International Law, 2013, Cambridge University Press.

COMPLEMENTÀRIA

ABELLÁN HONRUBIA, Victoria: Prácticas de Derecho Internacional Público,ed.  Bosch, Barcelona, 2005.
MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando: Derecho Internacional Público (Parte General), ed.  Trotta, S.A., Madrid, 2005.
PASTOR RIDRUEJO, José Antonio: Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, ed.
tecnos, Madrid, 2017.
REMIRO BROTÓNS, Antonio: Derecho Internacional, ed.  Tirant lo Blanch, Madrid, 2010.
SALINAS DE FRÍAS, A. (Direc.): Lecciones de Derecho Internacional Público, Ed.  tecnos, Madrid, 2014.
TRUYOL Y SERRA, Antonio: Historia del Derecho Internacional Público, ed. tecnos, Madrid, 1998.

TEXTOS

Carta de les Nacions Unides i Estatut del Tribunal Internacional de
Justícia:http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
Conveni de Viena sobre dret dels tractats: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

 

REVISTES ESPECIALITZADES

 En suport paper:

Anuario de Derecho Internacional.http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html
American Journal of International Law.
Annuaire français de droit international.
Britsh Yerabook of International Law.
Comunità internazionale.
Revista Española de Derecho Internacional.
Recueil des Cours de l’Academie de La Haie.
Revue générale de droit international public.
Revue critique de droit international.
Le Monde Diplomatique.
International and Comparative Law Quaterly.
Journal du droit international.

Revistes digitals (http://bib.udl.cat)

Foreing Affairs.
Harvard International Law Review.
International and Comparative Law Quaterly.
International Criminal Law Review.
International Organization
International Peacekeeping
Jounal of the History of International Law.
Leiden Journal of International Law.
Nordic Journal of International Law.
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