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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Codi 101824

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

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 4 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

3 2

Coordinació FONTANELLAS MORELL, JOSEP MARIA

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

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

FONTANELLAS MORELL, JOSEP
MARIA

josepmaria.fontanellas@udl.cat 18

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els principals objectius a assolir en cursar l'assignatura de Dret internacional privat són:

1. Identificar i analitzar les relacions jurídiques amb un element d'estrangeria.

2. Determinar la competència judicial dels òrgans jurisdiccionals interns en els litigis propis del tràfic privat extern.

3. Conèixer les peculiaritats del procés civil amb un component estranger.

4. Estudiar les vies i els procediments a través dels quals es realitza la cooperació judicial internacional.

5. Determinar la llei aplicable a una relació jurídica internacional resolent l'eventual conflicte de normes que pugui
aparèixer.

6. Saber els requisits que han de concórrer per tal que una decisió judicial pugui produir efectes en un estat distint
d'aquell on ha estat pronunciada.

Competències

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Objectius

Estudiar casos de dret internacional privat, per tal d'adonar-se de quines han estat les pretensions de
les parts i la seva estratègia durant el litigi, i, d'aquesta informació, deduir-ne la correcció del seu
assessorament jurídic.

 

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius

Identificar les relacions jurídiques amb elements d'estrangeria, que constitueixen l'objecte del dret
internacional privat.
Conèixer els principals conceptes i institucions de dret internacional privat.

 

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Objectius

Tenir una visió unitària del contingut del dret internacional privat, integrat pels sectors de la
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competència judicial internacional, del dret aplicable a una situació de tràfic privat extern i del
reconeixment i execució de decisions estrangeres.

 

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

Objectius

Analitzar les diferents parts -argumentatives i dispositives- d'una sentència relativa al dret
internacional privat, per tal de veure com ha estat construïda i com s'han articulat les qüestions de
dret intern i les de dret internacional privat.

 

Competències generals de la titulació

Capacitat de gestió adequada de la informació (competència instrumental)

Objectius

Poder llegir i entendre una sentència amb una problemàtica derivada del tràfic privat internacional, tot
sabent distingir quines qüestions són de dret intern i quines són de dret internacional privat.

Capacitat d'anàlisi i síntesi (competència instrumental)

Continguts fonamentals de l'assignatura

PROGRAMA

Lliçó 1: Els pressupòsits, l'objecte i el contingut del dret internacional privat

Lliçó 2: El sistema de fonts del dret internacional privat espanyol

Lliçó 3: La competència judicial internacional i el règim del procés civil amb element estranger

Lliçó 4: El reconeixement i l'execució de decisions estrangeres

Lliçó 5: Les tècniques de reglamentació

Lliçó 6: Els problemes d'aplicació de la norma de conflicte

Lliçó 7: La persona, la família i les successions

Lliçó 8: El dret patrimonial internacional

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia docent es basarà en l'exposició teòrica dels continguts de la matèria per part del professorat a
partir, principalment, del dret positiu vigent i de la jurisprudència que l'interpreta.

L'explicació teòrica s'acompanyarà de la resolució de casos pràctics on apareguin, en supòsits reals extrets de la
jurisprudència, els conceptes fonamentals de l'assignatura.

Ateses les incerteses sanitàries del curs, en principi, no és previst dur a terme activitats formatives
complementàries (lectures recomanades, projecció de pel·lícules, conferències a càrrec d'experts), que s'adrecen a
reforçar l'aprenentatge de la matèria impartida.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Si es mantenen les previsions de docència fetes per les autoritats universitàries, el semestre comprendrà,
depenent del grup (afectat per més o menys dies festius), unes dotze setmanes de docència efectiva. Encara no
s'ha definit definitivament la modalitat de la docència, tot i que sembla que, sempre que hi hagi aules de cabuda
suficient, en els grups petits s'optarà per la docència presencial.

La intenció és que les primeres setmanes només s'imparteixi teoria fins assolir els coneixements que són
indispensables per a la resolució dels casos pràctics.

A partir del primer parcial, es treballaran els casos pràctics, que s'hauran de preparar a casa i resoldre a l'aula, en
els grups de pràctiques (que, per poc que es pugui, es faran tots presencialment), amb la participació activa de
l'alumnat.

 

Sistema d'avaluació

A) Avaluació contínua:

Sempre que el curs es pugui desenvolupar amb una certa normalitat, el 100% de la nota final es distribuirà de la
manera següent:

25% primer examen parcial de respostes múltiples (lliçons 1-3).

25% segon examen parcial de respostes múltiples (lliçons 4-6).

En funció de com vagi el curs (ateses les incerteses sanitàries que encara hi ha), el contingut essencial de les
lliçons 7-8 s'explicarà a les darreres classes o es facilitarà als estudiants per part del professor. En tot cas, aquest
contingut es treballarà a les classes pràctiques. El dia de la prova final pràctica, a més d'haver de resoldre el cas
plantejat, els estudiants hauran de contestar un total de 10 preguntes (de respostes múltiples o de redacció molt
breu) relacionades amb la màteria de les lliçons 7 i 8, que valdràn un 10% de la nota final.

40% examen pràctic, a realitzar durant la setmana d'avaluacions de gener (per tal d'aprovar l'assignatura o
compensar-la, en aquesta prova s'ha d'obtenir almenys un 3,5 sobre 10).

Com que la prova pràctica val un 40% del total final, tindran dret a recuperar-la aquells estudiants que no hagin
obtingut un 3,5 i aquells que havent assolit o superat aquesta nota no compensin el que els falta per a aprovar
l'assignatura amb les qualificacions de la resta de proves.

B) Avaluació alternativa:

D'acord amb l'article 1.5.2 de la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència a la UdL, els estudiants
poden, per raons laborals justificades, optar per una avaluació alternativa a realitzar en una prova única, que no pot
comportar cap discriminació respecte a l'avaluació contínua que segueix la resta d'estudiants no acollits a aquesta
modalitat avaluadora.

Pel que fa a l'assignatura de dret internacional privat, l'avaluació única consistirà a realitzar quatre exercicis: dos
de preguntes de resposta múltiple (un sobre les lliçons 1-3 i l'altre sobre les lliçons 4-6), un de preguntes de
desenvolupament (sobre les lliçons 7-8) i un cas pràctic, que es duran a terme el dia fixat en el calendari
d'exàmens de gener.

Els tres exercicis teòrics valdran, respectivament, un 25%, un 25% i un 10% (en total, un 60%) i les preguntes es
formularan a partir del manual recomanat de l'assignatura, que serà el que es prendrà com a única referència a
l'hora de la qualificació.

La part pràctica valdrà un 40% de la nota final i consistirà en la resolució d'un cas pràctic idèntic al que es
plantejarà als estudiants que segueixin l'avaluació continuada. Per tal d'aprovar o compensar l'assignatura, caldrà
obtenir en aquesta prova almenys un 3,5 sobre 10.

Com que la prova pràctica val un 40% del total final, tenen dret a recuperar-la aquells estudiants que no hagin
obtingut un 3,5 i aquells que havent assolit aquesta nota no compensin el que els falta per a aprovar l'assignatura
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amb les qualificacions de la resta de proves.

Els estudiants que, per les esmentades raons laborals degudament acreditades, vulguin optar per aquest tipus
d'avaluació han de comunicar-ho al professor abans del 30 de setembre de 2021.

C) Advertiment:

D'acord amb l'article 3.1.9 de la Normativa de l'Avaluació i la Qualificació de la Docència a 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 la citada
Normativa o en qualsevol altra de règim intern de la UdL.

Bibliografia i recursos d'informació

1. Material legislatiu

BOUZA VIDAL, N./GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J./GONZÁLEZ BEILFUSS, C./VIRGÓS SORIANO, M.,
Legislación básica de Derecho internacional privado, 31a edició, Madrid (Tecnos), 2021.

2. Manual recomanat

RODRÍGUEZ BENOT, A. (direcció), Manual de Derecho internacional privado, amb la col·laboració de B.
CAMPUZANO DÍAZ, M. A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ i A. YBARRA BORES, 8a edició, Madrid (Tecnos), 2021.
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